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SENADO FEDERAL 

I-ATA DA 8& SESSÃO, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 1987 

1.1-ABERTURA 
12 -EXPEDIENTE 
1.2.1 - Olido do Sr. Primeiro-Secretá

rio da Câmara dos Deputados 
Comunicando a aprovação do seguinte pro

jeto: 
-Projeto de Lei do Senado no? 33/86 (no 

8.347/87, na Câmara dos Deputados), que 
acrescenta§ 3<? ao art. 17 do_Decreto-Lei no:> 
5, de 4 de abril de 1966, e_dá outras provl
dêndas. 

12.2-Comunicações da Presidência 
Recebimento das Mensagens n'?" 41 O, 411, 

412,415 a 420, 423,426 a 429/8.7 (n•' 598, 
599, 602 a 607, 610, 613 a 616, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita autorização para que as prefeituras 
municipais e os governos que menciona, pos
sam contrãtar operação de crédito, para os 
fins que especificam. 

Recebirftento das Mensagens n'l" 413, 414, 
421, 422 424 e 425/87 (n" 600, 608, 609, 
611 e 61~1'87, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, solicita autorização 
do Senado Federa], para que os Governos dos 
Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro possam contratar ope
ração de crédito, para os f01s que especificam. 

1.23-Discursos do Expediente 
SENADOR MA(JRO BORGES - Mercúrio 

nos garimpos contaminam rios. 
SENADOR LEITE CIV\ W:S - lntranqüili

dade reinante no País. Organização partidária 
no País. Reforma Agrária. 

SENADOR VIROIUO TAVORA, como Uder 
do PDS - Déficit público. Medidas econô-

SUMÁRIO 
micas que serão adotadas pelo Ministro da 
Fazenda. 

SENADOR CARLOS CHIAREW, como U
der do PFL- Convocaçáo do_Congresso para 
apreciar o novo pacote fiscal do _governo. 

SENADOR POMPEU DE SOOSA - Greve 
dos técnicos de assuntos educacionais do 
MEC<. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Ql.mara n• 47, de 1987 
(n? 264/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Poder EXeCutivO a abrir créditos suple
mentares até o limite de Cz$ 
l05.000.ooo.ooo;O(rtee-n.to e cinco bilhões de 
cruzados), e dá outras providências. Encer
rada a discussão, após parecer proferido pe
lo Senador Aureo MeDo, devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei da C!mara n9 44, de 1987 
(n9 _5.438/85, na Casa de ·origem), que dispõe 
sobre Q cálculo do salãrio--beneficio e o re~us
tament? dos beneficias de aposentadoria. En
cerrada a discussão, após parecer proferido 
pelo Senador Jarbas Passarinho, tendo usado 
da palavra na sua discussão os Srs. Leite Cha
ves, Chagas Rodrigues, Ronan Tito, Mauricio 
Cortêa, Odacir Soares. Mauro Borges, Affonso 
Carmirgo, Cã.rlos- Chiarelli, Me ira Filho, Pom
peu-de Sousa e Fernando Henrique Cardoso, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin-
te. . . 

Projeto de Lei da Câmara n? 48, de 1987 
(n" 9787; na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação e extinção de cargos nos quadros 
permanentes das Secretarias do Tribunal Su
perior EJeitoral e dos Tribunais Regionais Elei
torai_s~ e dá outras providências. Dlscuuão 

encen-ada, do projeto e das emendas, após 
pareceres proferidos pelo Senador Maurício 
Corrêa, tendo usado da pa1avra os Srs. Jutahy 
Maga1hães, Affonso Camargo e Carlos Chia
reUL 

Mensagem n• 251, de 1987 (n• 427/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeihlra Municipal de Areia Branca, 
Estado de Sergipe, a contratai -operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 4372,76 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encemlda do ProJeto 
de Resolução n? 299/87, oferecido pelo Sena
dor Meira Filho em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

_Mensagem nç 252, de 1987 (n~ 428/87, na 
_origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Muriicipal de Areia Branca, 
Estado de Sergipe, a cóntiátar operação de 
crédito no valor !:Orrespondente, em c~dos, 
a 18.780,73 Obrigações do Tesouro Nacional 
OTN. Discussão encenada, do Projeto de 
Resolução n9 300/87, oferecido pelo Se_nador 
Meira Filho, em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin-
te. - - - -

Metisagem n? 253, de 1987 (n" 429/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Areia Branca, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a &496,94 Obrigações do Tesowo Nacional 
OTN. Encerrada a discussão, do Projeto de 
Resolução il9 301/87, oferecido pelo Senador 
Meira Filho, em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin· 
te. 
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PASSOS POR TO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
'Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
piretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

Mensagem n<? 254, de 1987 (n9 430/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspbl'l.dente, em 
cruzados, a 9.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, Encetmda a discussão, 
do Projeto de Resolução n~ 302/87, oferecido 
pelo Senador Meira FiJho, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n• 255, de I 987 (n' 431/87, na 
origem), relativa à proposta para q~:~e seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Aral f'l\orelra, 
Estado do Mato Grosso do Su1, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 20.353,46 Obrigações do Te~ 
souro Nacional- OTN. Encerrada a dlscWI

-,são, do Projeto de Resolução n9 303187, ofere-
-cido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n'~' 264, de 1987 (n9 440/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Piraju, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
41.331,78 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. EnceJTada a discussão, do Projeto 
de ResoJução n9 304/87, oferecido pelo Sena
dor Aureo Mello, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n9 268, de 1987 (n" 444/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura MunicipaJ de Poconé, Esta
do do Mato Grosso, a conll'atar operação de 
crédito no valor correspondente, ern cruzados, 
a 8.437,37 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encermda a discussão, do Projeto 
de Resolução n" 305/87, oferecido pelo Sena
dor Louremberg Nunes Rocha, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
'feita na sessão seguinte. 

Mensagem n"' 275, de 1987 (ri"' 451/87, na 
origem), reJativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Na-
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cional - OTN. Encenada a discussão, do 
Projeto de Resolução n9 306/87, oferecido pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses-
são seguinte. _ . 

Mensagem n• 292, de 1987 (n• 468/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto

-rizada a Prefeitura Munidpal de Coronel Mace-
do, EStado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 9.662,70 Obrigações do Tesouro Na~ 
danai - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n9 307/87, oferecldo pelo 
Senador Aureo Mello, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são_ seguinte. 

Mensagem n" 294, de 1987 (nç 47-0/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Corumbá, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 32.825,20" Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Encerrada a discussão, 
do Projeto_ de Resolução n9 308/87, oferecldo 
pelo Senador Rachid Saldanha Deni, em pare

, cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 298, de 1987 (n' 474/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura MunicípaJ de Divina Pastora, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito _no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.25"1,88 óbrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encerrada a cfb!cussão, do Projeto 
de Resolução n9 309/87, oferecido pelo Sena
dor Meira Filho, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n• 302, de 1987 (n• 478/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizaQ~ a Prefeitura Municipal de Guaimb~. Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 11.233,08 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. Encerrada a discussão, do Projeto 
de Rc;solução n~ .:?_10/87, oferecido pelo Sena
dor Aureo Mello, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação_ ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n' 308, de 1987 (n• 484/87, na 
origem), relativa à proposta p~ra que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de !tá, Estado de 
Santa C8tarina, a contratar operação de cré
dito no valor _correspondente, em cruzados, 
a 5.639,10 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encerrada a discussão, do Projeto 
de Resolução nç 31 I/87, oferecido pelo Sena
dor Jorge Bomhausen, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses~ 
são seguinte. 

Mensagem n' 315, de 1987 (n• 491/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
rizada a Prefeitura Municipal deJoaçaba, Esta~ 
do de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 5.991,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Encenada a discussão, do_ 
Projeto de Resolução n? 312/87, oferecido pelo 
Senador Jorge Bomhausen, em parecer pro-
ferido nesta data, devendo a votação_ Ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n• 317, de 1987 (n• 493/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Juara, Estado 
do Mato GrOsso, a contratar operação de cré
dito. no valor correspondente, _em c:ruzàdos, 
a 50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Enc:enada a dlsc:ussão, do Projeto 
de Resolução n9 313/87, oferecido peJo Sena
dor louremberg Nunes Rocha, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n" 321, de 1987 (n? 497/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a I?refeitura Municipal de Marília, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor CC?rrespondente, em cruzados, a 
466.413,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto_ 
de Resolução nç 314/87, oferecido pelo Sena
dor Aureo Mello, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n• 324, de I 987 (n' 500/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Pfefeltura Mun1Cipãl-de ,Mogi das Cru-
zes, Estado de São Paulo, a contratar operação 
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de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a465.415,35 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n~ 315/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão segulnte. 

Mensagem n• 329,~d• 1987 (n• 505/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Nossa Senho
ra da Gl6ria, Esta.do de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 12367,63 Obiigações do Te
souro Nacional- OTN. Encerrada a discus
são, do Projeto de Resolução n9 316/87, ofere
cido pelo Senador Meira Füho, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 331, de 1987 {n9 507/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura MWlicipal de Nova Aurora, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 9.130,71 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto 
de Resolução no 317/87, oferecido pelo Sena
dor Leite Chaves, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~> 332, de 1987 (n9 508/87, na-. 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Osasco, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 255.286,27 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. EnceJTa.da a discussão, do Pro
jeto de Resolução n9 318/87, ofereCido pelO 
Seriador Pompeu de Sousa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n• 334, de 1987 (n' 510/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédíto no valor correspondente, em cruza
dos, a 43.000,00 Obrigações do TesOuro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n? 319!87, oferecido pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n? 336, de 1987 (n9 512187, na 
origem}, relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Francisco, 
Estado de Minas Gerais, a contratar-OperaÇão 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigaçõés do T escuro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n9 320/87, oferecido pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n• 337, de 1987(n' 513/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado do Rio Grande do SUl, a contratar ope-

fação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000 UPC. Enc::errada. a discus~ 
são, do Projeto de Resolução fi' 321/87, ofere
cido pelo Senador José Fogaça, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte._ 

Mensagem n9 347, de 1987 (n9 523/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 462.363,88 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução nf322/87, ofereddo pelo 
Senãdof Pompeu de Souza, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n9 348, de 1987 (n9 524/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Simão, 
Estado- de Sáo Paulo, a contratar operação 
de crédito no_ valor cou-espondente, em cruza
dOs, a 97.502,37 Obrigações_ elo Tesouro Na
cional --:- OTN. Encemtda a discussão, do 
Projeto de Resolução n9 323}87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n9 349, de 1987 (n~' 525/87, na 
origem),relativaà proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
EstáCio do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
ef!t cruzãdos, a 77.800,QQ0brigações do Te
souro Nacional- OTN. Encerrada a discos· 
sáõ, -do Projeto de Resolução n9 324/87, ofere
cido pelo Senador Rach.id Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção_ ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 354, de 1987 (n9 530/87, na 
origem)! relativa à prOpOsta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Tambaú, Esta
do de São Paulo, -a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em çrvzados, 
a 15.178,46 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encerrad-a a dlscussio, do projeto 
de Resolução n9 325/87, oferecido pelo Sena
dor Meira Filho, em parecer proferido nesta 
d~ta, devendo _a votação ser _feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n9 359, de I 987 (n9 535/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipa] de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 49567,56 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n~ 326/87, oferecido pelo 
Senador Mauricio Corrêa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

- -Mensagem n~ 360, de 1987 (n9 536/87, na 
origem),relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
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de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.977,71 Obrigações do TesOurO Na
clonai - OTN. Encenada a discussão, do 
Projeto de Resolução n9 327/87, oferecido pelo 
Senador Maurício Corrêa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. _ 

Mensagem n• 361, de 1987 (n• 537/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
riZada a Prefeitura Municipal de T eresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 59.077,23 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n~ 328/87, oferecido pelo 
Senador Maurício Corrêa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 363, de 1987 (n9 539/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Mnnicipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 14.867,84 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Encenada a discus
são, do Projeto de Resolução n9 329187, ofere
cido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 372, de 1987 (n9 548/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Anastácio, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ç_ão d~ çrédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.863,96 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Encerrada a discussão, 
do Projeto de Resolução n9 330/87, oferecido 
pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 384, de 1987 (n9 565/8_7, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Ajuricaba. Es
ta_do do_Rio __ Grãnde do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.803,65 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Encenada a discussão, 
do Projeto de Resolução n9 331/87, oferecido 
pelo Senador José_ Fogaça, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n' 385, de 1987 (n• 566/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Santa T erezi
nha, Estado do Mato Grosso, _a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruz~d9s, a 32.136,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, junto à Caixa EconômiCa 
Federal. Encerrada a discussão, do Projeto 
de Resolução n~> 332/87, oferecido pelo Sena
dor .Márcio Lacerda, em parecer proferido nes~ 
ta data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~' 393, de 1987 (n9 574/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
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rizadaa Prefeitura Municipal de Tapiraí, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
5.639,10 Obrigações do Tesouro Naciona1-
0TN. Encenada a discussão, do Projeto de 
Resolução n9 333/87, oferecido pelo Senador 
Meira Filho, em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na ses_são seguin
te. 

Mensagem n9 397, de 1987 (n'~ 582/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,. a 254.547,32 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Encerrada a dtscussão, 
do Projeto de Resolução n9 334/87, oferecido 
pelo Senador Mauro Borges, em parecer pro
ferido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n' 398, de I 987 (n' 583/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
15.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal-OTN. Encerrada a discussão, do pro
jeto de Resolução n~ 335/87, ofereddo pelo 
Senador Rachid Saldanha Derzi, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~" 399, de 1987 (n9 584/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir 9.638.586 Obrigações do Tesouro de 
Minas, elevando temporariamente o limite de 
sua dMda consolidada. Encenada a discus
são, do Projeto de Resoluçã_o n9 336/87, ofere
cido pelo Senador Ronan Tito, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 400, de 1987 (n9 585/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Praia Grande, 
Estado de Santa Catarina, a Contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 10.742,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Encemsda a dblc:uasão, 
do Projeto de Resolução n9 337/87, oferecido 
pelo Senador Jorge Bomhausen, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 401, de 1987 (n9 586/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Praia Grande, 
Estado de Santa Catarina, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3293,80 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Encemtda a dlacuasã.o, 
do Projeto de Resolução n9 338/87, oferecido 
pelo Senador Jorge Bomhausen, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 402. de 1987 (n? 588/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Paraná a con-
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tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1.451.520,00 Obriga
ções do Tesouro NacionaJ - OTN. Encer
rada a discussão, do Projeto de Resolução 
n9 339/87, ofereddo pelo Senador Leite Cha
ves, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Dezembro de 1987 

a discussão do Projeto de Resolução n? 
345/87, oferecido pelo Senador José Fogaça,. 
em parecer· proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 409, de 1987 (nQ 595/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado de Santa Catarina 
a etnitlr 5.419.457 Obrigações do Tesouro do 
Estado, elevando temporariamente o limite de 
sua dívida cohs_olidada. Encerrada a discus
são do Projeto de Resolução n9 346/87, _ofere
cido pelo Senador Jorge BOmhausen. ém pa
recer proferido nesta data, devendo a votação 

Mensagem n9 403, de 1987 (nQ 589187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.782.788,00 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. Encer
mda a discussão, do Projeto de Resolução 
n9 340/67; -OfereCidO--pelO-senador Leite Cha
ves, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

_ ser !eita na sessã~ seguinte. 

Mensagem no 404, de 1987 (n? 590/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
riiãdo o GóVélnOcdO Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em -cruzados, a 12.045.580;00übriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. Encer
rada a discussão, do Projeto de Resolução 
n? 341/87, ofere<:ido pelo Senador Leite Cha
ves, em parecer proferido nesta data, devendo 
a-votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 405; de 1987 (n9 591187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeit~a Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédiiõ-nC)ValOf COriespondente, 
em crilzados, a 80.000,00 Obrigações do Te
scuro Nacional- OTN. Encerrada a discus
são, do Projeto de Resolução n9 342/87, ofere
cido pelo Senador Mauro Borges, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 406, de 1987 (n? 592/87, na 
ttfgem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Mato Grosso 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 33.909:41 O Obri
gciçõifs ·oo TesOUro Naclona1- OTN. Encer
mda a discussão do Projeto de Resolução 
n?343/87, Oferecido pelo Senador Márcio La
cerda, em parecer proferido nesta data, deven
do a votaçã_o ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 407, de 1987 (n? 593/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 510.447 Obrigações do Te
sOuro Nacional- OTN. Encerrada a discus
são do Projeto. de Resolução n9 344/87, ofere
cido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n' 408, de 1987 (n' 594/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o GoVerno do Estado do Rio_ Grande 
do Sul a emitir 29.543.000 Obrigações doTe
scuro do Estado, elevando temporariamente 
o limite da sUa-dívida_ consolidada:. Encerrada 

Ofício n? S/50, de 1987 (no 91187, na ori
gem), relativo à proposta para que seja retifi
cada a Resolução Ti.? 174, de 1987, qUe auto
rizou a Prefeitwa Municipal de Cravínhos, Es
tado de São Paulo, a _contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60 (três mi
lhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, 
sessenta e nove cruzados e sessenta centa
vos). Encerrada a discussão do Projeto cte 
Resolução n9 347/87, oferecido pelo Senador 
Meira Filho, em parecer proferido nesta data, 
devendo a v:otação ser feita na sessão seguin
te, 

1.3.1- Comunicação da ~nda 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
Ordem do-Dia que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -MESA DIREfORA 

3-LiDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

4-COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES 
PERMAI'IENTES 

2-ATA DA 87' SESSAO, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 1987 

2.1 -ABERTURA 

22 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara-n9 44, de 1987 · 
(n"' 5.438/85, na casa de origem), que dispõe 
sobre o cálculo do salário-benefício e o reajus
tamento dos benefícios de aposentadoria. 
Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 19_87 
(n? 264/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Poder Executivo a abrir créditos suple
mentares até o limite de Cz$ 
105.000.000.000,00 (cento e cinco bilhões de 
cruzados) e dá outras providências. Aprova
do. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1986, 
de autoria do Senador Affonso Camargo, que 
altera dispositivos da Lei n9 5.1 08, de 21 de 
setembro de 1966, que institui o Código Na
cional de Trânsito. Aprovado, em 19 turno. 

Projeto de Lei do SenaPo n9 37, de 1987, 
de autoria _do Senador _Nelson Carneiro, que 
determina a instalação de equipamentos anti-
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polufção em veículos automotores de uso ur
bano. Aprovado, em 1"" turno. 

Requerimento n9 250, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regiinento lnteino, 
o desarquivamento do Projeto de Resolução 
n9 149, de 1980, de sua autoria, que acres
centa parágrafo ao artigo 344 do Regimento 
Interno. Aprovado. 

Requerimento n? 251, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto de Resolu
ção n? 37, de 1982. de sua autOria, que altera 
o Regimento Interno do Senado FederaL 
Aprovado. __ 

Requerimento n9 252, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento lnter
no, o desarquivamento do Projeto de Resolu
ção n~ 145, de 1985, de sua autoria, que dispõe 
sobre as Comissões e dá outras providências. 
Aprovado. 

Requerimento n~ 253, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento -lnter
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n"' 110, de 19Bl, de_sua autoria, que 
dá now redação ao § 29 do art. 589 do Código 
Civil. Aprovado. 

Requerimento n9 254, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 150, de 198f, de sua autoria, que 
dispõe sobre a arrecadação de bens vagos, 
para os efeitos que especifica. Aprovado. 

Requerimento n~ 255, de 1987, do Senador 
Jutahy Magalhães, solidtando, nos termos do 
artigo 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 289, 
de 1985, de sua autoria, que altera a base 
de cálculo e aliquotas do Imposto Único sobre 
Lubrificantes e Combustíveis, de que trata o 
Decreto-Lei o? 1. 785, de 13 de maio de 1980, 
e dá outras providências. Aprovado. 

Requerimento n~ 256, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto_ de Lei do 
senado n? 109, de 1986, de sua autoria, que 
facuJta aos herdeiros a compensação do Im
posto de Renda lançado contra espólio. Apro
vado. 

I Requerimento no 257, de 1987, do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do 
artigo 367 do Regimento lntemo, o desarqui-

1 vamento do Projeto de Let do Senado n9 111, 
'de 1986, de Sua autoria, que dispõe sobre 
I a indusáo da licença-prêmio nas dedarações 

I 

de rendimentos do lmpos. to de Renda. Aproa 
vado. 

Requerimento n~ 258, de 1987, do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do 
artigo 367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do P!-ojeto de Lei do Senado n9 113, 
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de 1986, de sua autoria, que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de 
estudo de médicos residentes e remuneração 
_de estudantes em estágio para complemen~ 
_tação de estudos unlversitãrlos. Aprovado. 

Requerimento n9 -259, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento lnter· 
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 I 14, de 1986, de sua· autoria, que 
dispõe sobre o calendário escolar nas zonas 
rurais e determina outras providências. Apro
vado. 
Requerimento n~ 260, de 1987, do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do 
artigo 367 dO Regirri~nto Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n 9 115, 
de 1986, de sua autoria, que dispõe sobre 
o Sistema Financeiro de Habitação. Aprova
do. 

Requerimento n9 261, de 1987, do Senador 
Jutahy_ ~galhães, solicitando, nos termos do 
artigo 367 do Regimento Interno, o desarqul
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 233, 
de 1986, de sUa autoria, que altera a redação 
_do art. 396 e seu parágrafo único, da Conso
lidação_ das Lels do Trabalho, aprovada pelo 

_Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943. 
Aprovado. 

Requerimento n? 262, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 234, de 1986, de sua autoria. que 
acrescenta parágrafo .único ao artigo 213 do 
Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. Aprovado. 

Reque-rimento n9 263, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Inter
no, o· desarquivamento do Projeto de Lei do 
senado n? 235, de 1986, de sua autoria, que 
altera a redação_ do artigo 58 da Consolidação 
das Leis do irabalho, _aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 19 de_ maio de 1943, e 
os arts. 1~. 3ç e 7" da I..ei n" 605, de 5 de 
janeiro de 1949, instituindo em 40 horas se
manais a duração máxima de trabalho. Apro
vado. 

Requerimento n9 264, de 1987, do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do 
artigo 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 245, 
de 1986, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que altera a redação do artigo 69 do 
Decreto-Lei n~ 2.140, de 28 de junho de-1984, 
dispondo sobre a carga horária do odontólogo 
da Previdência Social. Aprovado. 

Requerimento n? 265, de 1987, do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regi~ 
mentais, a retirada, em caráter defmitivo, do 
Projeto de Lei do Senado n9 45, de 1987, de 
sua autoria, que inclui despesas com seguros 
de saúde entre os abatimentos do Imposto 
de Renda. Aprovado. 

Projeto de Resolução n~ 194, de 1987 (apre
sentado pela Comissão de Economia como 
conclUsão de seu Parecer n9 i9, de 1987), 

que autoriza o Governo do Estado de Rondô~ 
nia a contratar operação de crédito no valor 
Cz$ 78.021322,63 (setenta e oito milhóes, 
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados 
e sess_enta e três centavos). Aprovado. 

Redação fmal do PÍ'ojetô ·de Resolução n? 
!94/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 195, de 1987, que 
retifica !'-Resolução n9 38, de 1987, que auto
rizou a Prefeitura Municipal de Campo Mour-ão, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor de Çz$ 8.512.000,00 (oito mi~ 
lhões, quinhentos e doze mil cruzados). Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
195/87, Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 196, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 465.000,00 Obri
gações _do T escuro Nacional - OTN. Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resoluçao n? 
-196/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resoluç:ã:On9l97, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida 
de Goiânia, do Estado de Cioiás, a contratar 
operação-de crédito no vaJor colíeSpotldente, 
em cru:zados, a 60.000,00 Obrigações do Te
scuro Nacional- OTN. AproVado. 

Redação fmal do projeto de Resolução n9 
197187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 198, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ara] Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 4.914,47 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
198/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 199, de 1987. que 
autoriza a Prefeitura MunidpaJ de Poconé, Es
tado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos. a 80.000,00 Obrigações do T escuro Naw 
cional- OTN. Aprovado. 

Redação,fmal do Projeto de Resolução n" 
199/87. Aprovada. À promulgação. 
_ Projeto de Resolução n9 200, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 2.393,07 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Reà_ação _final do Projeto de Resolução n9 
200/87: Apiovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 201, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pontal, Esta~ 
do de São Paulo, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspohd€!nte, eni cruzados, 
a 31.551 ,91 Obrigações do Tesouro_ Nacional 
- OTN. Ap-rovado. 
_ Redação final do Projeto de Resolução ~ 
201/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 202, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Batatais, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
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a 3.183,16 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
202187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 203, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munfcipal de Belo Hori
zonte, Estado de MlnaS Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do T esou
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final d_o Projeto de Resolução n9 
203/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 204, de 1987, que 
autoriza " Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 255.141,12 ObrigaÇõeS do TeSOu
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
204/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 205, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bento GOn
çalves, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operaçêo de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.921,05 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
205/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 206, de 1987, que 
autorila a Prefeitura MuniciPal de Bento Gon
çalves, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1282,33 -Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
206/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 207, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista, EStado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a207.869,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional - C>l'('i. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
207/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de ReSo!Uçáo ni> 208, de 1987, qué 
autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 93.984,96 Obrigações do Tesouro NaciQnal 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
208/87. AproVada. À promulgação. 

Projeto de Resolu_ção no 209,_c;le 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
tios, a 5.555, 73 Obrigações do Tesouro Na~ 
Cional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de ResOlução n9 
209187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 210", de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 16.917,29 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
210/87. Aprovada. A promuJgação. 

Projeto de Resolução n" 211, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Car[Jpo 
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.471,64 ObrigaçõeS do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
211187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 212, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Ma
cedo, Estado de São Paulo, ~ contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 1.297,39 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
212187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 213, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Felipe Guer
ra, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 4.903,67 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
213/87. Apl'ovada. À promulgação. 

Pr<;>jeto de Re!iolução no 214, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dOS, a 202.400,00 Obrig~ções do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
214fl!7. Aprovada. À promulgação. · 

Projeto de Resolução n" 215, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltacoatiara, 
Estado do Amazonas, a contratar operação 
de crédito nt:? valor correspondente, em cruza
dos, a 79.9:36,93 Obiigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
215187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 216, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32.123,55 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
216187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 217, de 1987, que 
autoriza a Prefeituta Municipal de Jaciara, Es
tado do Mato GrossO, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 79.997,18 Obrigações do Tesouro Na~ 
danai- OTN. Aprovado. 
- Redaç_ão final do Projeto de Resolução no 
217187. AprovadL A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 218, de 1987, que 
autoriza .a Prefeitura Municipal de Jardim, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 7.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Aprovado~ 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
218/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 219, de 1987, que 
autoriza _a Prefeitura Municipal de Jardim, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~ 
çáo de crédito no valor correspondente, em 

cruzados, a 16.818,00 ObrigaçOeS do ies-Õuro 
Nadonal- OTN. Aprovado, 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
219/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de: Resolução n" 220, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Joas:aba, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.760,29 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
220/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 221, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Lagarto, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
221/fJl. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 222, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 877.106,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Apro
vado. 

Redação final do_ Projeto de Resolução no 
22_2(87. Aprovada.- À promulgação: -

Projeto de Resolução n~ 223, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 7.057,05 ObrigaçõeS do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
, 223/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 224, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 83.368,83 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação f111al do Projeto de Resolução n~ 
224/87. AprOvada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 225, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em crUzados, 
a 58.539,25 Obrigações ao Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
225/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 226, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pacatuba, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 16.180,88 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
226/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 227, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 42360,70 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprova
do. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
227/87. Aprovada. À promulgação. 
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Projeto de Resolução n9 228, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 48.974,87 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprova
do. 

Redaçâo final do Projeto de- Resolução n9 

228/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n"' 229, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fun
do, Estado do Rio Gfãnde do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 57.062,03 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do PrOjeto de Resolução n<> 
229/87. Aprovada. A promuJgação. 

Profeta de Resolução n" 23Q,_de -1987, que 
autoriza a Prefeiturã MUniCipaJ de Patos, Esta
do da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
6.053,19 Obrigações do Tesouro Naciom~!
OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de ReSolução n~ 
230/87. AProvada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 2.31, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Batatais, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.556,03 Obriga-Ções do Tesour9 Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
231187. AprOvada. À promulgação. _ 

Projeto de Resolução n9'232, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municpai de Belo Hori
zonte, Estado de Minã.s Geiais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
232/87: Aprovaila. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 233, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do T esCu
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Res.olução n9 

233/8.7. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n9 234, de 19?7, que 

autoriza a Prefeitura Múnidpaf de Bragança 
Paulista, Estado de São PaUlo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 53.023,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Api-ovado. 

Redação final do Projeto de· Resolução n9 
234/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 235, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Crlstinápolís, 
Estado de Sergtpe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 14.035,30 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto cte Resolução n9 

235/87. Aprovada. À prorriulgação. 
Projeto de Resolução no 236, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura MuitiCrpai de Içara, Estado 
de Santa Catartna, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
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a 552,55 Obrigações do i escuro Nacionai
OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

2P6187. Aprovada. À promulgação. __ -
Projeto de Resolução n? 237, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Jndiaroba, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor corréspondente, em crw:ados, 
a 2.569,50_-0brigaçóes do Tesouro Nacional 
- QIN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
237/87. Aprovada. À promulgação. 

_ Projeto de Resolução n9 238, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lrani, Estado 
de Santa Catarina, ã contratar operação de 
crédito no Va1or correspondente, em cruzadoS, 
a 2.080,83 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Reso1ução n? 
238187. Aprovada. À promulgação. 

___ ______ET_ojeto de Resolução n9 239, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba, Es
tado de Sarita Catarina, a contratar operação 
de crédito no valOr correspondente, em cruza
dos, a 17.652,26 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

239/87. Aprovada. À promulgação. 
-~Projeto de Resolução n9 240, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Es
tado do Amazonas, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 149.513,92 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
240/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Re~lução no 241, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Moema. Es~ 
tado_ d~ _Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 45.985,1 O Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Red.ação final do Projeto de Resolução n9 
241/87. Aprovada. À Promulgação. 

Projeto de Resolução n9 242, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 36.259,19 Obrigações do Tesouro 
Nadonal - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
242/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 243, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munidpal de São João 
EvangeUsta, Estado de Minas Gerais, a con
tratar _operaçao de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 549,81 Obrigações do 
Tesouro Naclonal- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
243/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 244, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MurUclpal de São João 
do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação 

--- de crédito no valor correspondente, em ·cruza
dos, a 29292,00 Obrigações do T escuro Na
cionaJ_~_ OTN. Aprovado. 

Redação fmal_ do_ Projeto de Resolução n? 
244/87. Aprovada. À promulgação. 
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Projeto de Resolução nç 245, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de. crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 463.039,04 Obrl9ações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final cfo Projeto de Resolução no 
245/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 246, de 1987, que 
autoriza a ~efeitura MunidpaJ de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 465.039,04 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN .. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
246/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 247, de 1987, que 
autoriza a PrefeitUI'a Municipal de Sidrolándia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Te
scuro NaciOnal - OTN. Aprovado. 

Redação frr1al do Projeto de Resolução n" 
247/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 248, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Solânea, Es
tado da Paralba, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 15.090,52 Obrigações do Tesouro Naciona1 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução no 
248/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 249, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 52.881,82 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redaçáo fUla! do Projeto de Resolução n9 
249/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 250, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do_ Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 108.058,81 ObrigaÇões do Te
souro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
250/87. Áj>rovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 251, de_1987, que 
autoriza a Prefeitura: Municipal de Vitória, Esta
do do Espínlo Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 10.725,40 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
251/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 252, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 37 222,63 ObrigaÇões dO T escuro Ná-
donal - OTN. Aprovado. _ _ __ _ _ ___ _ 
Redação- final do Projeto de Resolução n9 
252/87. Aprovada. A promulgação. 
· PrOjeto .de ResoluÇão n? 25.3, de 1987, qUe 

autoriza a Prefeitura Muni_çjpal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba. a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
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cruzados, a 461.000,00 "Obrigações do T escu
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
253/87, Aprovada. À promulgação. -

Projeto de Resolução n"~ 254, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aquidauana, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 7,133,60 Obrigações do Te.., 
sowo Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução 0 9 

254/87. Aprovada. À promulgação. . . 
Projeto de Resolução n? 255, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar de crédito no yalor 
correspondente, em cruzados, a 289.111,53 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

255/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de-Resolução no 256, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Mnnkipal de Aracruz, Es
tado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 26.921,13 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação ftnal do Projeto de Resolução ~ 
256/87. Aprovada À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 257, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranafba, 
Estado do Mato Grosso do SUl, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 65240,00 "Obrigações do_ Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação ftnal do Projeto de Resolução n~ 
257/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 258, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Patos, Esta
do da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em c·ruzados, a 
5.946,81 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

258/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n9 259, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Piraju, Esta
do de São Paulo, a contratar operaçáo de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 20.203,00 Obrige~ções do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redaçáo fmal do Projeto de Resolução n9 
259/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 260, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piúma, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.182,25 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução nç 
260/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nç 261, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poá, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
38541,21 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional 
:-OTN. Aprovado. . _ 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
261187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 262, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municlpal de Bragança 
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor col"tespondente, em 
cruzados, a 17.827,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovikfo. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
262/87--:Aprovada. )\promulgação. 
- Projeto de Resolução n? 263, de 1987, que 
autoriza .a Prefeitura Municipal de Campo 
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação 
de crédito no valorcorrespondente;-em cruza
dos, a ~0.016,27 ObrigaÇões do T es6úro Na
cional-DTN, Aprovado. 

R~ção fmal do Prq"eto de Resolução n9 
263/87. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 264, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Mu_nicipal de Chiapetta, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
CJ"l!Z8dos, a 8.373,88" Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Reâcição fmal do Projeto de Resolução n~ 
264/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nç 265, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de· crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 104.774,480brlgaçõesdo Tesouro Na
dona!- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
265/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 266, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munictpa1 de Crístianó
polis, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 6.681,64 Obrigações do Tesouro Na

. Clonai- OTN. Aprovado. 

Redação fll181 do Projeto de Resolução n9 

266/87. Aprovada. À prom_ulgação. 

Projeto de Resolusão n9 267, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munidpa1 de Cuité, Esta
do da Parwba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
66.QOO;OO Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto_ de Resolução n9 

267/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução rl9 268, de 1987,que 
ãutoriza ·a.-Pie(eitUra Municipal de Duas Estra
das, Estado da Paratba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.041,61 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redaçáo fmal do Projeto d~ Resolução n? 
268/87. -Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nç 269, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópo
Us, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração_d~ crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 57.403,30 Obrigações do Tesouro 
Nacionai-OTN. Aprovado. 
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RedaÇã-o finai do PrcljetÕ de ResoluçãO~ rt' 
269/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 270, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Içara, Esta& 
de Santa Catarina, a contratar operação de 
·crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13576,22 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

270/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de ResoluçãO n~ 271, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
.Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dõs, a 160.195.50 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
271/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 272, de 1987,_que 
autoriza o Governo do Estado do Mato_ Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito no valor 
correspondent~. em cruzados, a 466.018,85 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. 
Aprovado. 

Redação final do Projeto de ResoluçãO n~ 
272(87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 273, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Auro
ra, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 12.421,05 Obrigações do "Tesouro Na
cional -_ OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
273/87. AproVada; À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 274, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sananduva, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
raÇão de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 5.244,36 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do _Projeto de Resolução no 
274/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 275, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Mnnidpal de Santa HeleM 
na, Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 29382,72 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. AprQYado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
275/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resoluç_ão _n~ 276, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João 
Evangelista1 Estado de Minas Gerais, a con
tratai- operação no valOr" correspondente, em 
cruzados, a 1.681,05 Obijgaç_ões do Têsouro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução rf.' 
276/87. Aprovada. À promulgação. 

ProjetO de Resolução n9 277, de 1987, que 
aUtoriza a Prefeitura Municipal de São João 
do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação 
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de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 18.430,61 Obrlgãções do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
277/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução 278, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João 
do Piauí, Estado do Pia ui, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 6.247,17 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
278/87. Aprovada. À promulgação. . 

Projeto de Resolução n<> 279, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Oeste, Estado de Santa Catariha, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 7 .6!;X>,OO Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Apl'ovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n<> 
279/87. Aprovada, A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 280, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente. em cruzaM 
dos, a377.576,75 Obrigações do TesouroN_aM 
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
280/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 281, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio BrilhanM 
te, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no vaJor correspondente, 
em cruzados. a 4.600,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Red.ação final do Projeto de Resolução n~ 
281187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 282, de 1987, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio l3riM 
lhante, Estado do fi\ato Grosso do Sul, a conM 
tratar operação de crédito no valor corresponM 
dente, em cruzados, a 6203,01 ObrigaçõeS 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
282/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n? 283, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do RJo deJaneiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 129.702,94 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
283/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 284, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 10.33"6,41-0órigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
284/87. Aprovada. A promulgação. 
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Projeto de Resolução n~ 285, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipa1 de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de 
crédito no vaJor correspondente. em cruzados, 
a 8264,66 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
285/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 286, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 2.902,00 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de ResoJução n~ 
286/87. Aprovada. À Promulgação. -

Projeto de Resolução n~ 287, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Upanema, 
Estado do Rio_ Grande do Norte, a cOntratar 
operação de credito no valor correspondente, 
em cruzados, a 19.762,63 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fanai do Projeto de Resolução n? 
287187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 289, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação 
de _crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 14.879,36 Obrigações do Tesouro NaR 
clona!- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto_ de Resolução n9 
289/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 290, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Amamba:í, 
EstadO- do MãfO Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 13.338,69 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Apl'ovado. 

Redação final do Projeto de Resolução ~o 
290/87. ~provada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9_291, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Segu
ro, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 200.067.~2 Obrigações do Tesouro Nado-__ 
na! - OTN. Aprovado. 

Redação fanai do Projeto de Resolução n~ 
291187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 292, de 1987, que 
-autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Segu
ro, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados. 
a 45.848,90 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fanai do Projeto de Resolução n? 
292187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n'l 293, de I 987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Segu-

ro, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 74.083,00 Obrigações_ do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
293/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 294, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Luiz 
Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
294/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 295, de 1987, rerra
tifica a Resolução n~ 109, de 1987, Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
295/87. Aprovada. À prOmulgaçãO; -

Projeto de Resolução n~ 296, de 1987, qUe 
rerratifica a Resolução n9 43, de 1983, Apro
vado. 

Reâação fmal do Projeto de Resolução no 
296/87. Aprovada. À promulgação. -

Projeto de Res_olução n~ 297, de )987, que 
rerratifica a Resolução n~ 67, de 1987, Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
297/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 298, de 1987, que 
rerratifica Resolução n~ 334, de 1986, Apro· 
vado. 

Redação fmal do projeto de Resolução n9 
298/87. Aprovada. A promulgação. 

2.3.1-Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR J(JJ'AHY MAOALHÃES - Ho
menagem ao Professor Orlaildo-GOmes, pelo 
transcurso dos seus cinqüenta anos de cáte
dra 

SENADOR LOORIVALBAPTJSTA-Home
nagem póstuma ao Dr. Jorge Augusto Novis. 

2.3.2 -Comunicação da Presidência 

- Convocaçáo de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, às 1 O horas, com Ordem 
do Dta que designa. 

2A- ENCERRAMENTO. 

3.-ATO DO PRESIDENTE DO SENA· 
DO FEDERAL 

-N• 234, de !987. 

4. - CONSELHO OE SUPERVISÃO 
DO CEI'ITRO GRÁFICO DO SEI'IADO 
FEDERAL 

Atas de reuniões. 

5.-MESA DIRETORA 

6-LiDERES E VJCE-LiDERES DE 
PAR11DOS 

7-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEl'ITES 
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Ata da 86" Sessão, em 30 de novembro de 1987 

1• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e José !gnácio Ferreira. 

I 
ÀS 14 HORAS E 30 M/N(JTOS, ACHAM-SE 

PRESENTES OS SRS. SENADORES:·.. . .. 
' 

-Leopoldo Perez -Aureo Mello- Odaçir Soa
res -João Menezes - AJmir Gabriel - Jarbas 
Passarinho __;·Alexandre Costa - Chagas Rodri
gues- Hugo Napoleão- Virgílio Távora- Qd 
Sabóia de Carvalho- Mauro Benevides- Lavoi
sier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto_ 
Lucena - Marco Maciel - Guilherme Palmeira 
- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy 
Bacelar -José lgnácio Ferreira- Gerson Cama
ta - João Calmon - Afonso Arlnos - Ronan 
Tito -:- Fernando Henrique Cardoso --:- Mãuro 
Borges - Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa- Mauricio Corrê a-Meira 
Filho - Louremberg Nunes Rocha- Márcio La
cerda- Rachid Saldanha DeiZi- Wilson Martins 
·- Leite Otaves -Affori.so Chaves ~orge Bar~ 
nhausen -Carlos Chiarelli -José Fogaça. 

O SR.. PRESIDENTE (José lgnádo Ferrei
ra) - A lista de presença acusa o compareci
mento de 39 Sfs. Senadores. Havendo o número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos tra
balhos. 

O Sr. 19-Secreiário irá proceder à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OÁC!O DO PRIMElRO·SECRETÁR!O 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 314/87, de 27 de novembro do corrente 
ano, comunicando a aprovação, sem emenda, 
do Projeto de Lei do Senado n~ 33, de 1986 (n? 
6.347/87, na Câmara dos Deputados), de autoria 
do Senador Nivaldo Machado, que acrescenta § 
3? ao art 17 do Decreto-Lei n9 5, de 4 de abril 
de 1966, é" dá outras providêndas." 

(Projeto enviado à sanção em 27 de novembro 
de 1987.) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácfo Ferreira) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- A presidência recebeu a Mensagem n? 41 O, 
de 1987 (n1 597/87, na origem), de27 do corrente, 
pela qual o Senhor Presjdente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de 
acordo com o art 2? da Resolução n~ 9.J.176, __ _c!o. 
Senado Federal, solicita autorização para .que- a 
Prefeitura Municipal de ltumbiara (GO) possa."Con-

tratar. operação- de crédito, para o fim. que espe
cificá~ 

Nos termos da Resolução n1 1, de 1987, a Presi
dêncla designará, oportunamente, o relator da 
matéria. 

O SR. ~IOENTE (José lgnácio Ferreira) 
-A Presidência recebeu as Mensagens n<?5 411, 
412. 415 a 420.423. 42? a 429, de 1987 (n~ 
598.599. 602 a 607.610,613 a 616/87. na ori
gem), de ~O ·do corrente, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República, nos termos do art. 42, item 
VI, da Çonstituição, e de acordo com o art. 21 
da Resolução n9 93n6, do Senado Federal, soli
cita autorização para Que as prefeituras munici
pais de Aracaju (SE). Campo Grande (MS). Cam
po Umpo Paulista (SP),Juiz de Fora (MG),Jussara 
e Vitória da Conquista (BA), Maringá (PR), Rio 
Branco (AC). Santa Inês (MA) e Turvo (SC) pos
sam coritratar operação de crédito, para os fins 
que especificam. 

Nos tennos da Resolução n9 1, de 1987, a Presi.
dência designará, oportunamente, o relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira} 
..... A presidência recebeu as Mensagens n<?5 41.3, 
414. 421. 422. 424 e 425. de 1987 (N'' 600, 
608, 609, 611 e 612/87, na origem), de 30 do 
coiTente,-pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 42, item \11, da Consti
tuição, e de acordo com o do art. 2~ da _Resolução 
f1? 93176, do Senado Federal, solicita autorização 
para que os governos dos Estados da Bahia, Mato 
Grosso dos Sul, Minas Gerais e RIÕ de Janeiro 
possam contratar qp_eração de ·crédito, para os 
fins que especificam. · 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a presi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Concedo a palavra ao eminente Senador Mauro 
Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. Pro
nuncia o seguinte.discur'SO.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

De 1953 .e 19.6.0, a baia de Minamata e o rio 
Agano, no Japão, receberam continuamente deje
tos industriais de grande toxidade, provocando 
acúmulo de mercúrio em peixes comestíveis. Em 
1971, estavam registrados. 2.69 casos de intoxi
cação humana, dos quais 55 resultaram em mor
te. Em 74,já subiam a mais de 1.200 as ocorrên
cias de diversos níveis de gravidade nas locali
dades de Minamata e Niigata. 

A tragédia de Minamata, decorrente do lança
mento de metilmercúrio no ambiente, despertou 

o mundo para uma das formas mais graves de 
degradação das condições naturais de vida~ 

Em outros países sucederam-se dramáticas 
conseqüências da contaminação de pão prepa
rado com bigo tratado com fungicldas mercu
riais. Em 72, uma impressionante epidemia asso
lou o Iraque, com 6.000 inteinaÇOes e mais de 
500 óbitos. O Paquistão e a Guatemala também 
sofreram o mesmo tipo de intoxicação em larga 
escala, e outras nações enfretaram o problema, 
embora com manifestações menos graves. 

Para se ter uma idéia geral dos efeitos da entra
da excessiva de mercúrio nas cadeias alimentares 
e de sua permanência no meio ambiente, relatare
mos a escalada de resultados nefastos desta mo
dalidade de poluição. 

Um estudo realizado durante a epidemia ocor
rida no Iraque classificou casos leves, caracte- _ 
rizados ou por falta de sensaçáo nas extremida
des, tremores e distúrbios motores; casos mode
rados, com problemas auditivos, estreitamento do 
campo visual e paralisia parcial; e os casos graves, 
configurados por p_aralisia completa, perda da vi
são, da audição e da fala, coma e morte. 

Tanto no Iraque quanto em Minamata, verifi
cou-se ainda, a intoxicação pré-natal. Menores de 
um ano apresentaram lesões cerebrais, indo do 
retardo à paralisia. Os níveis de mercúrio na cor~ 
rente sangüínea dos bebês, ao nascerem, eram 
significativamente maiores dos que os constata
dos nas mães, o que leva à aterradora conclusão: 
a devastação do meio ambiente chega ao homem 
no seu primeiro e mais protegido reduto, o útero 
materno, potencializando efeitos malignos no 
cantata com um ser mais sensível e vulnerável. 

Do pontO de vista neurológico e psicológico, 
a concentração anormal de mercúrio leva a per
turbações como insônia, nervosisnio, tontura, 
perda de memória, descontrole, irritabilidade e 
excitabilidade, ansiedade, depressão, delírios alu
cinatórios, tendência ao suicídio e psicose manía
co-depressiva. 

A experiência japonesã ffiostrou, enfim, que os 
efeitos da intoxicação mercurial, quandd:.r não le
vam à morte são, em geral, irreversíveis, conse
guindo-se apenas melhoras na coordenação mo
tora após trabalho de reabilitação. 

A questão mercúrio é particularmente perversa 
em regiões onde a pesca é fonte alimentar de 
proteínas quase insubstituível. 

Sabe-se, hoje, que a própria distribuição natural 
de mercúrio no ambiente não é essencial; ao con
trário, náo é benéfica aos processos biolôgicos. 
Qualquer presença de mercório transforma-se 
em perigo potencia1, após a descoberta de que 
certos microorganismos-convertem formas inor-
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gânicas em orgânicas, altamente tóxicas de metil
mercúrlo. Isto é de extrema gravidade. 

A entrada dos compostos de mercúrio no orga
nismo humano dá-se de várias maneiras. Os va
pores são absorvidos pelas vias aéreas superiores. 
Além disso, temos as vias digestiva e cutânea 
e, conforme já citamos, a própria barreira placen
tária é rompida. 

Esta introdução ao problema, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, embora rápida, não é menos as
sustadora. 

Assustadora por quê? Porque um mergulho no 
tema, através do conhecimento de documentos 
oficiais e estudos especializados de elevado pa
drão e confiabilidade, mostrou-me a opção ümite 
que nosso País está vivendo, entre tomar medidas 
urgentes e inadiáveis para evitar grave contami
nação do meio ambiente por mercório ou perma
necer de olhos e ouvidos fechados frente aos fre
qüentes e cada vez mais angustiados alertas que 
vêm da área técnica. 

Cálculos não alarmistas dão conta de que são 
lançadas no meio ambiente, no Brasil, 60 tonela
das de mercúrio. em média. por ano. 

Um levantamento feito por Maria Tereza Jorge 
Pádua, conhe.cida especialista em questões am
bientais, estima que 250 mil garimpeiros usam 
o mercúrio para extrair ouro de a1uvião, que res
ponde por 80% da produção nacional. 

O Brasil importa cerca de 100 toneladas anuais 
de mercúrio, que é usado no garimpo na propor
ção de 1 quilograma e 700 gramas para 1 quilo 
de ouro obtido. 

Desconhece-se, aliás, o montante que entra por 
vias ilegais, contrabandeado do Paraguai, Bolívia 
e Venezuela. 

O mesmo levantamento aponta exemplos em 
várias regiões do País. No Pantanal Mato-Gros
sense, área de características únicas para o equilí
brio ecológico do próprio planeta, a segunda cau
sa mais grave de poluição é o garimpo, vindo 
após o desmatamento" das cabeceiras dos rios. 

O Governo de Mato Grosso_ realizou análíses 
no garimpo do rio Bento Gomes, que ocupa uma 
área de 3.840 Km'. 

Ein 1 O garimpeiros examinados. 7 apresenta
ram grave contaminação no sangue ou na urina. 
O limite aceitável de mercúrio no sangue é da 
ordem de 2 microgramas por 100 microgramas. 
Na urina o limite é de 50 miCrogramas por litro. 

. Chegou-se a encontrar, na pesquisa, exames com 
330 microgramas. 

No meio ambiente a situação verificada não 
foi melhor. A presença do mercúrio chegou a 
taxas 44 vezes maiores que as normais. Especifi
camente na água, o índice atingiu 425 vezes o 
permitido. 

Em -GOiás, ein 3 anos de atividade - de 82 
a 85 - no do CrlXás, o garimpo de ouro atirou 
ao leito perto de 7 toneladas de mercúrio. Ressal
ve-se que esta mesma água contaminada serve 
a uma população regional superior a 100 mil pes
soas, É de se destacar que o mercúrio é altamente 
residual; permanece atuando contra a vida du~ 
rante dezenas de anos. 

A Comissão criada pelo Governo estadual para 
ava1iar o problema realizou estudo detalhado na 
bacia do Crixás e enviou ãO Instituto Adolfo Lutz 
amostras para análise. 
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O resultado apresentou niveis de mercúrio 
anonmrls em todas as amostras de sangue e ca
belo. As amostras de água continham valores aci
ma dos permitidos pela legislação brasileira. 

Das sugestões do lnstituto Adolfo Lutz a última 
é chocante na sua clareza: 

"Monitoramento biológico e ambiental pa
ra controle dos riscos e evitar um desastre 
ecológico a curto prazo, devido às biotrans
formações do_ mercúrio me~ico a mercúrio 
orgânico, que é a forma mais tóxica." 

No Pará, onde o consumo de peixes é vital 
para a populaÇão, além da importância econô
mlca da atividade pesqueira, a perspectiva de um 
desastre ecológico e humano vinculado _ao uso 
abusivo do mercúrio também não pode ser des
cartada. A Secretaria de Saúde daquele Estado 
tem tentado correr contra o tempo, elaborando 
pesquisas, diagnóstico e projetas preventivos, 

-dando prioridade à situação de Serra PeJada, a 
maior concentração de garimpeiros do País. O 
uso do mercúrio em Serra Pelada foi proibido 
até 1984, quando começou a ser introduzido para 
f.acili_tar a recuperação do ouro fino, que repre

---senta_ cerca de 60% da extração. 

Em 86, amostras de Cabelo colhidas no local 
indicaram alto índice de mercúrio, ultrapassando 
os limites de tolerância biológica. 

Vejam, Srs. Senadores, isto se passa no recôn
- dito das matas, no coração do Brasll. Não teve 

a mesma projeção do desastre do césio ocorrido 
em Goiás, mas os resultados verificados com a 

; contaminação-do mercúrio-são muito mais graves 
1 e muito inais extensos do qüe a contaminação 

radiológica e mesmo do que a importação do 
· leite contaminado com radioatividade. J:: wna si

tuaçãO gravísSima, e atinge o coração do nosso-
País. 

Fotografias por satélites já mostraram que as 
águas do rio Xingu, outrora_ c-ompletamente límpi-
das, já estão túrbidas. _ _ 
- A partir de informações dos garimpeiros, o 

DNPM concluiu que, de 1984 até julho de_ 87, 
Serra Perada consumiu perto_ de 91 toneladas de 
mercúrio. Para termos uma referência compa
rativa, basta dizer que, no mesmo período, nas 
áreas de garimpo de Goiás, o consumo total ficou 
em tomo_d'ªs 15 mil toneladas. 

A primeira fase da pesquisa programada pelo 
DNPM foi incisiva nas sUas- recomendaçôes: o 
uso do merCúrio na garimpagem do ouro deYe 
ser proibido, não só em Serra Pelada como rias 
oUtras áreas de idêntica atividade no Pais. 

Alternativas económicas existem, inclusive atra· 
vés _E e técni.cas desenvoMdas por engenheiros 
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do 
DNPM, que, em relatório sobre Serra Pelada, fa· 
zern seriíssimas advertências. 

Incluo no meu discurso uma propaganda que 
vi no jotnãl Gazeta Mercantil a respeito do Con
centrador Metropan para a extração de ouro. É 
_uma das soluções. Há dezenas delas que podem 
ocorrer sem que haja a necessidade do uso do 
mercúrio: 

Lembram que, com certeza, a continuidade da 
atual situação levará a a1terações ecológicas de 
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monta na região. E mais: somente a tissão nuclear 
degrada os metais não biodegradáveis. 

A contaminação ambiental pelo mercúrio, por 
conseguinte, será cada vez mais difícil de resolver. 

Chamou-me particularmente a atenção o apelo 
pertinente e patriótico do Engenheiro Maurício 
de Barros: ' 

"Onde ficará nossa responsabilidade e 
nossa consciên_cia quando constatarmos que 

_aconteceram desastres ecológicos que po
deriam ser evitados?" 

Essa mesma indagação passo a este Plenário, 
para que o Poder Legislativo não falte à Nação, 
ante assunto de tão ingente e rneridina gravidade."" 
Tão mais grave, diria, se considerarmos-os aspec
tos de fundo ligados à questão específica do uso 
do mercúrio. 

Em primeiro lugar, os governantes brasileiros 
estão comprometendo o património natural de 
todas as gerações futuras, ao permitir que a expio
·ração, ora imediatista, irracional e predatória, ora 
criminosa, de nossas reservas auríferas, seja feita 
ao arrepio de condicionantes de caráter geológico 
que, respeitados, viabilizariam a extração das jazi
das por um periodo maior de tempo. 

É sabido, nesse_sentido, que os procedimentos 
usados nos garimpos provocam perdas de 30 
a 70% do minério, o que não se pode admitir. 

Por outro lado, a sonegação de impostos e o 
atrevido enfrentamento dos dispositivos legais 
abrem mais wn flanco de evasão de divisas. 

Recente relatório de viagem de geólogos do 
Governo Federa] aponta situação insólita e intole
rável. 

COntrariandO a Constituíçao em vigor e "inúme
ras portarias ministeliais, promove~se em Rondô
nia um veidadeiro espetáculo de transgressões, 
envolvendo particulares e mesmo estrange[ros, 
em garimpos irregulares no rio Madeira, invadindo 
trechos preservados. 

o-referido relatório denuncia que liminares con
cedidas por juízes federais para retirada de garim
peiros foram simplesmente ignoiadas. Alerta, 
também, para o fato de ser impróprio chamar 
"garimpeiros"- os que lá operam, de vez que não 
são proprietários de pequenas organizações, são 
médios proprietários que têm barcos e outros 
equipamentos, que valem alguns milhões . 

É sincera e merece solidariedade a indignação 
do profissional quando afirma: 

"Será que a extração do minério, feita de 
maneira correta, com técnicas científicas 
comprovadamente racionais, com o recolhi
mento dos tributos à Nação, é menos vanta· 
josa do que aquela procedida de forma ambi
ciosa e casuística, por um certo número de 
pessoãs iriE:scrUpulosas que_ se dizem garim· 
peiros? Em que Pais vivemos, cujas lirninares 
não são cumpridas?" 

A farsa, no caso, serve à burla do Fisco pelo 
não recolhimento de encargos sociais. 

Desde sua implantação em 79, até 86, o garim
po do Madeira produziu, no cálculo oficial, 9,88 
toneladas de ouro. com a média anual de 1,23 
toneladas. A produção reaJ estimada, porém, foi 
de 31,60 to6eladas, com baSe no número de dra
gas e balsas em funcionamento. 
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Vejam que a quantidade anunciada oficialmen
te é mínima, comparada à situação real. O País 
é verdadeiramente assaltado. 

A perda de mercúrio nestes sete anos chega 
a cerca de 42 toneladas, da.s quais 23 para a 
atmosfera,_onde o metal fica por seis dias, quando, 
então, se precipita. É a ocasião de maior risco, 
pois encontra as condições ideais para entrar na 
cadeia biológica dos solos e dos rios. 

Em 1985, Jacques Cousfeau pesquisou a po
pulação que consome peixe do Madeira e encon
trou valores que classificou como subtóxicos, 
com repercussões futuras na saúde dos habitan
tes locais. 

Os fatos estão expostos, Srs. Senadores. 
No momento em que incluímos, no Projeto 

Constitucional, um capítulo voltado para a prote
ção do meio ambiente, para a criação de_ um 
modelo de desenvolvimento compatível com a 
conservação e reposição -dos recursos naturais, 
esse nosso pabimônio coniilfu, que deveria ser 
legado a nossos descendentes, sofre a mais es
cancarada cb1apidação ecológica e econômica. 

A este respeito, quero destacar discreta notícia 
publicada pela imprenSa há apenas alguns dias. 

Sob o titulo "Ouro sai sem imposto•·, a nota, 
no CorTeio Braziliense, atribui ao Diretor Regio
nal do DNPM em Mato Grosso informação segun
do a qual o Estado está deixando de arrecadar 
pelo menos 115 milhões de cruzados ao ano de 
Imposto Único sobre Minerais. O _motivo é a cres
cente evasão de ouro. Prevê-se que, em 87, Mato 
Grosso produzirá 20 toileladas de ouro, mas só 
quatro serão declaradas. As 16 restantes sairão 
clandestinamente. 

Chamo a atenção -principalmente dos vários 
Senadores da Região a que me refiro; a Região 
Amazônica, o Pará, do próprio Estado do Amazo
nas, de Rondônia, de Goiás, Pois" e· um asSunto 
extremamente difuso e de características naclo
nais. 

Pergunto apenas: onde estão adormecidos os 
dirigentes _deste País? Impressionam-se_ com o 
montante de nossa dívida externa e não estancam 
a sangria de várias ''dívidas externas" que a Nação 
perde pelo roubo evidente e comprovado de seus 
mais valiosos recursos naturais, às custas, ainda, 
do equilíbrio ecológico e da vida de milhares de 
brasileiros. -

Sr. Presidente, é preciso que o Poder Legis
lativo, investido agora da missão constituinte, exija 
e cobre medidas drásticas para pôr fim a esta 
situação iníqua. A proibição da importação de 
mercúrio e a vigência da lei nos garimpos são, 
sem dúvida, as mais prementes. Diria mesmo que 
equiparam-se, em urgência, às eventualidades de 
calamidades públicas. 

Pois que maior calamidade pode abater-se so
bre um povo do que o envenenamento sistemá
tico de suas fontes de suprimentos vitais básicos, 
tais como os rios e os solos agrícolas? 

Deixo aqui meu protesto e conclamo os com
panheiros constituintes ao engajamento nesta luta 
que transcende os Partidos. E uma luta pela vida, 
pelo futuro, contra o apocalipse da irresponsa
bilidade, da selvageria predatória e _do genoddio. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção ll) 

DOCGMENTO A QGE SE REFERE O 
ORADOR: 

Minerais 

CONCENTRADOR METROPAN 
PARA EXTRAÇÃO DO CXIRO 
PODE EVITAR INTOXICAÇÃO 

por Sérgio Dani/o, do Rio de Janeiro 

Surge a pr-imeira máquina-equtpamento de 
concepção e tecnologia inteiramente nacional pa
ra evitar durante a concentração dos minerais de 
ouro, principalmente nos garimpos, a intoxicação 
provocada pe_Io mercúrio. Trata-se do Concen
trador Metropan, a mais avançada unidade de 
concentração gravimétrlca de ouro e outros ele
mentos como a cassiterita, columbita, tantalita, 
disse ontem, a este jornal, Murilo Luciano, diretor
presidente da Metro Equipamentos para MineraM 
ção Ltda., empres?l produtora do novo invento. 
S~ a observância dos rigores técnicos reco

mendáveis pelo Ministério da Saúde, os 2 mil ga
rimi;~9S d~_Amazônia, onde se produzem 50 tone
ladas de ouro por ano, estão usando indiscrimina
damente o mercúrio no preparo do amálgama 
de ouro, consumindo, segundo estatísticas da 
empresa, colhidas junto a fontes de garimpo, 1, 7 
quilo de mercúrio por quilo de ouro produzido. 

Além disso, disse o empresário, os métodos 
atuais_ e o emprego náo fiscalizado do mercúrio 
vêm causando o gradativo comprometimento do 
ecossistema de imensas regiões da bacia Amazô
nica, com o envenenamento dos rios e da fauna, 
c_om conseqüências imprevisíveis _a médio e longo 
prazo para as populações ribeirinhas, disse. Os 
métodos atuais, conforme denúncia do empre
sário às autoridades minerais, de recuperação de 

-~ouro na Amazônia são "os mais primitivos" -
"Cobra Fumando", "Long Ton" -,onde o mer
cúrio é colocado no fundo das calhas ou caixas 
de concentração e, até mesmo, disse Luciano, 
na batéia manual dos garimpos para captação 
de não mais que 40% do ouro contido no minério, 
principalmente se for de fina granulometria. Para 
evitar a contaminação mercurial que é feita- por 
dJntato nas fases de "espalhamento, enxuga ou 
na inalação na ~ueima do amálgama com maça
rico", a Metro EqWparnentos para Mineração Lt
da., segundo_seu diretor-presidente, propôs a to
mada de uma providência e pede o abandono 
do uso do mercúrio e a adoç:ão de sua tecnologia. 

Concentrador MetropJan 

Com investimentos de Cz$ 3 milhões, a Metro 
Equipamentos para Mineração Ltda. tem uma 
meta neste ano: atender ao mercado com a pro
dução de 12 mil máquinas, disse o empresário. 
Cada equipamento vai custar Cz$ 786.883, por 

-unidade, e a empresa já está recebendo enco
mendas de empresas da fndia, da China e do 
Paquistão. 

A tecnologia da nov_a má_quina usa a fundição 
direta do ouro em cadinhos, com ecorificação 
das impurezas, não empregando o mercúrio. O 
Concentrador Metropan, após oito horas de traba
lho contínuo, tratará cerca de 36 toneladas de 
minério peneirado, a menos de 3 milímetros, e 
reterã um concentrado primário com volume de 
8 a 19 litros apenas, contendo entre outros ele-
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mentos pesados 92% de recuper:ação ·de ouro 
dissemínado no minério tratado. Nos g!IDmpos 
de- Rio Madeira, Alta Floresta e Serra Pelada, a 
empresa vem apresentando o novo equipamento. 

O SR. PRESIDENTE (José (gnácio Ferreira) 
-"ConcedO a palavra âo tioDre sena"dof Leite 
ChaveS. · 

O SR. LEITE CHAVE$ (PMDB- PR. Pronun
ciá o s€guiri:te- discurso.)- Sr. Presiden~, Srs. 
Senadores, recentemente, publiquei artigo num 
jornaJ que teve bastante divulgação na imprensa 
do Paraná e nenhuma na imprensa nacional. En.:. 
tretanto, tive oportunidade de enviá-lo, em forma 
de carta, aos diversos Constituintes do meu par
tido. 

O artigo não tem grande pretensão, mas versa 
sobre um assunto de inegável atualidade: a ques
tão das nossas posições partidárias. 

O Pais viVe--inStarite de grande inquietude e 
a causa imediata não é facilmente palpável. Qual 
seria o motivo dessa intranqüilidade nacional em 
que nos encontramos, neste rrioménto? Há relati
vamente, excesso de produção agrícola; não há 
hecatombe no Pãís; ri.3.0 há guerra civil; não paga
mos a dívida externa Entretanto, a intranqllilidade 
é visível. 

Concebe-se que parte disso decorra dos traba
lhos Ja Constituinte, que é urna espécie de revolu
ção dentro do Direito. Com a feitura de uma nova 
Constituição, nenhuma pessoa pode invocar direi
to adquirido, não há situações definitivamente 
constituídas, por isso, essa intranqüilidade au
menta na medida em que a nova Constituição 
entra em fase conclusiva. 

Por outro lado, o Presidente José Samey, um 
democrata, não há dúvida, se sente inquieto e 
inSeguro, às vezes: diante de determinados pro
blemas. A instabilidade nacional é muito grande. 
Na Constituinte, nós, que votamos de acordo com 
a consciência, nos deparamos agora com grupos 
parlamentares, o que mostra uma relativa debili
dade partidária. A nova Constituição haverá_ de 
ensejar a criação de novos partidos. E como serão 
esses partidos? 

Então, Sr. Presidente, me permito ler este meu 
artigo, porque, sendo muito curto, tece conside
rações doutrinárias e, assim, ao fazê-_Jo_ constar 
dos Anais do Senado, ele poderá vir a ser motivo 
de apreciações futuras. 

Leio, Sr. Presidente: 

POR QUE FICO NO PMDB 

Leite Chaves 

Uma das condições existenciais de um 
partido político é que ele sobreviva a seus 
integrantes, isto é, que a sua duração seja 
maior que a dos seus filiados. Não foi por 
outra razão que o movimento de 64, ao pres
sentir os primeiros sintomas de morte. cui~ 
dou de extinguir os partidos existentes, fo
mentando a criação de novos, 

Pelo acréscimo do P à antiga sigla, o PMDB 
conservou a sua memória, o que veio a fazer 
dele um partido vitorioso nas últimas elei
ções. É certo que a morte_ de Tancredo o 
deixou em perplexidade. Samey, ex-presi
dente do PDS, que dava suporte ao Go_vemo 
anterior, não poderia ter IdentificaçãO ideoló
gica alguma conosco. O fato_ ele in~egr_ar hoje 
os nossos quadros não o desveSte -de seus 
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antigos pensamentos. O ato de governar é 
complexo. Governamos com nossas tendên· 
cias, nossos priciplos, nossas circunstâncias. 
Ainda que exista por parte do atual Presidente 
real desejo de governar em sintonia com o 
PMDB, isso não deixa de ser tarefa das mais 
difíceis, em razão dessa diferença de origens. 
Exatamente nisso residem todos os nossos 
percalços com o atual Governo. Pois ainda 
que tenhamos alguns ministros a integrá-lo, 
a nossa presença é mais formal do que afe
tiva. 

A partir da nova Constituição, o PMDB ha
verá de surgir com a sua real face. Ele até 
aqui foi um partido muito fiel às suas propos
tas e ao povo que o prestigiou a partlr de 
1974. O PMDB tinha um objetivo claro, cons
tante de seu programa e explícito em todas 
as suas campanhas: lutar pela revogação do 
Al-5 e do Decreto nj> 4 ?7, a favor dos direitos 
humanos em toda a sua amplitude e do resta
belecimento da vida democrática. Não há 
quem negue que a modificação do antigo 
quadro foi em grande parte resultado dessa 
luta. Tão comprometido estava o MDB, de 
então, com aqueles valores, que após a sua 
obtenção não lhe restaria outra alternativa 
senão dissolver-se. Como foi demorada a re
democrafu:ação, que ainda se está operando 
com a elaboração da nova Carta, o PMDB 
se tomou de novas propOStas com a Nação 
brasileira, que dizem respeito à luta pela eli
minação das desigualdades económicas, a 
justiça social e a elevação do País à condição 
de nação próspera, modema e respeitada en
tre todas. 

Dificilmente surgirá outro partido que com 
ele J?OSSa concorrer, -pelo menos a curto pra
zo. À sua direita é mUifci-Oificil-que outro 
partido se organize, pois fc;>l exatamente por 
isso que tanto ARENA quanto PDS deixaram 
do existir, um efetivamente;e outro em razão 
de sua pouca expressão eleitoral e política. 
O próprio PFL continuãrá a encontrar dificul
dades eleitorais, pois não tem mensagem 
nem platéia. É inexplicável aos olhos de seus 
próprios integrantes, pois na cúpula foi derro
tado pelo maluflSmo em convenção nacional 
e nas bases pelo povo, de forma fragorosa, 
nas ó:ltimas eleições. Partido que swja à sua 
esquerda terá que apresentar programa mais 
avançado do que o do PMDB. E nesse caso 
teria que se posicionar à esquerda dos parti
dos ideológicos, o qt.ie serlã impossível, eis 
que as lideranças remanescentes são con
servadoras, comprometidas com o passado 
de excção, que as descredenciam para qual
quer posição de liderança popular. 

Acabei de percorrer todo o Paraná em en
contros regionais promovidos pelo riosso Dt
retório Estadual. Posso afirmar que o partido 
existe. E existe a partir das bases, que lhe 
reiteram demonstração de confiança, a des
peito de insatisfações trcitn.s.itórias. As lideran
ças do PMDB, em todos os seus níveis, fize
ram-se na oposiçao, ao lado do povo, em 
sintonia com os seus grandes problemas. O 
seu agigantamento, nos-----rutimos anos, em 
nada modificou os seus princípios. Muitos 
que vieram para as suas fileiras em busca 
de mandatos o estão deixando exatameqte 
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pelo convencionamento de não poderem 
modificá-lo ou afastá-lo de seus compromis
sos. Muitos dos que o estão injuriando jamais 
chegaram a efetivamente participar de sua 
cansc:iênda política. Outros que ameaçam 
deixá-lo, organizando, inclusive, facções, não 
terão condições nem determinação de o fa
zerem, se o fizeram serão fragorosamente 
derrotados nas eleições. pois com suas teses 
reacionárias, antidemocráticas, jamais have
riam de se impor ao respeito público. 

Esses setores bem fariam em deixar o 
PMD6. _?Qr mais que_disfarcem as suas supe~ 
radas posições ideológicas, nao conseguirão 
jãrUBis _alt~rar os nossos fl,lmos. Para esses, 
será __ Sempre uin leito de espinhos onde· os 
interesses não encontrarão acolhida perma~ 
nente. Para o País, também é conveniente 
que cada um procure o seu caminho política, 
pois os disfarces serão difíceis de ser man
tidos doravante. Cada um deverá apresen~ 
tar~se c;:om sua fisionomia ideológica perante 
a realidade a ser criada pala nova Consti
tuição 
- ~Os partidos existem para a solução ~e cri
ses.- Quando se tomam impotentes para re
solvê~Jas, passam por graves dificuldades. 
Mas as dificuldades atuais são da Nação bra
sileira, e não do partido, que conhece o cami
nho para as suas soluções e está procurando 
resolvê-las através do único meio democrá
tico possível que há no momento: a Cons-
tituinte. _ 

--É por isso qu_e eu acredito no PMpB e 
em uma nova Constituição calcada em seus 
princípios. _ 
Leite Chaves é senador pelo PMDB do Paraná 

Sr. Presidente, é·um artigo modesto, mas opor
- h.irio.Todos os Deputados e Senadores, a própria 

Nação, estamos desejosos de uma mudança justa 
da realidade nacional. 

Como disse, andei o Estado do Paraná todo. 
Desde março que temos andado em busca da~ 
quelas causas -que determinaram o nosso nasci~ 
mente e crescimento, e posso dizer que o PMDB 
existe. Há insatisfação, porque nos atribuem a res~ 
ponsabilidade do atual Governo. 

Sr. Presidente, todos conhecem a nossa situa~ 
ção. Nós elegemos o Presidente Tancredo Neves, 
pessoa muito querida de todos nós. Porém, numa 
eleição direta, o Presidente não teria altura ideoló~ 
gica para ser um Presidente nosso. Ele não seda 
nosso candidato. Além do mais, ele falece, e, há 
esse problema de sucessão. Não temos interfe
rênda eficaz, partidpação efetiva no Governo. O 
Presidente José Sarney, poderia, com habilidade, 
logo depois das últimas eleições, ajustar o seu 
Ministério. Ele manteve um Ministério díspar, um 
Ministério que não pôde conviver de forma har
mónica Tínhamos Ministros até há pouco tempo 
hostis ao PMDB. Os que remanescem procuram 
frustrar a administração. Os. Ministros do PMDB, 
por outro lado, estão alienados, distantes desta 
Casa, colocando-nos, às vezes, em grande dificul
dade. 

Penso que naquele instante, se o .EXcelentis~ 
sim o Senhor PreSidente da República José Sarne}· 
assumisse posição mais determinada, teria re
constituído o seu Ministério, tomando por base 
o novo quadro político. Sua Excelência adotou 

outra posição, deixando-nos nesta situação de 
perplexidade. E é dentro~deste clima, Sr. Presi
dente, que estamos fazendo a Constituição. Mas 
estou convencido de que a futura Carta será váüda 
alternativa para os problemas nacionais; os seus 
princípios são muito bonS; não são ideais, é certo, 
eis que há setores que não estamos conseguindo 
mudar, a contento. Por exemplo, embora o PMDB 
tenha como bandeira a reforma agrária, muitos 
dos que hoje integram o PMDB, que vieram exclu
sivamente para eleger-se, estão formando grupos 
para destruí-la. Muitos que nao têm ídentificaçáo 
conosco, que não poderiam ser eleitos com suas 
idéias, se organizam para destruir p_ontos elevados 
como este. 

A reforma agrária brasileira não é feita em nome 
do aumento de produtividade. Se o Banco do 
Brasil multiplicares seus finandamentos, teremos 
uma produção excessiva, que o povo brasileiro, 
pobre, não terá condição de adquirir. Então, a 
finalidade da reforma agrária é social. 

Estamos com 30 milhões de pessoas morando 
debaixo das pontes, nas favelas, nos cortiços. Vejo 
em toda parte, até no meu Estado, o Paraná. Esta
mos ali com _ _lQ _ _mil pessoas ocupando terras à 
beira das estradas e o argumento utilizado, maldo
samente, é que elas assim procedem por serem 
insufladas. Na realidade, são casos gravíssimos. 
O Paraná não pode arcar com aquele ônus. _ 

To_dos sabem que o Governo passado, ''revolu
cionárfo", desfez os noss:os cafezais, inopinada
mente, para que, ao invés de café, produzíssemos 
soja, como já disse aqui, para alimentar as vacas, 
o gado leiteiro da Europa, então importadora de 
farelo. 

Por outro lado, estamos com quase 1 O mil qui
lômetros quadrados inundados por usinas hidroe
létricas pertencentes à União e ao Estado de São 
Paulo. Como resultado de tudo isto, temos um 
grande afaveJamento, hoje, em Curitiba, e esta· 
mos com milhares de pessoas desabrigadas, em 
acampamentos à margem das estradas e não 
é o Paraná que tem a obrigação de socorrê-las, 
mas a própria União, porque foi o resultado da 
sua política que levou a isto. 

Sr. Presidente, se não resolvermos_ o problema 
agrário, se não resolvermos o problema da terra, 
não teremos feito uma Constituição salutar. ·como 
já disse, o medo de determinados latifundiários, 
homens detentores de ár_eas exc:esslvas de terras, 
náo é só perdê-las; têm medo de perder a possibi
lidade de explorar os seus semelhantes. Terra, 
neste País, é fonte de domínio. Não posse aceitar 
este argumento falar de que os "sem-teira" preci
sam de tratar, precisam de geladeira, de televisor 
e de dinheiro_ para produzir. Há séculos que eis 
posseiros de especuladores para defesa da posse; 
são SeMçais. Para serem fãmulos do latifúndio, 
servem, mas na hora em que se procura uma 
oportunidade para eles e para os seus filhos, en
táo, os argumentos são _os mais chocantes. Os 
seus filhos, aos 18 anos, sãO convocados para 
defenderem a Pátria - são os primeiros, porque 
filhos de miliardários não defendem coisa nenhu~ 
ma. Mas na hora que se discute a terra, não têm 
onde ficar. Os Srs. vêem como estãO às favelas, 
como estão os seus filhos, que vivem nessa misé
ria e, na hora em que fazemos uma ConstituiÇão 
com base nesses argumentos, muitos dos nossos 
parlzimentares, que nunca seriam_ eleitos com os 
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seus argumentos, que se agregaram ao nosso 
Partido para isto, formam grupos centrões para 
defender privilégios, a manutenção de estados 
de injustiça. Estes homens serão acossados pelo 
povo, se usassem tais argumentos. 

Então, Sr. Presidente, é preciso que haja serie
dade nisto. É preciso que a Nação saiba quem 
está defendendo os interesses nacionais e aqueles 
que apenas sáo defensores de privilégios. 

A ConstitUição piltà müifos, neste_ País, deve 
ser uma escritura definltlva, uin título de proprie
dade de seus inomináveis interesses. 

Sr. Presidente, temos -uma das nações mais 
ricas do mundo. Nem a Sibéria chega aos nossos 
pés. Entretanto, temos que viver nesta situã:ção, 
onde 50% da renda nacional vão para 5% das 
pessoas. Por isso, temos que ser um país de sub
desenvolvfdos, para que estes miliardários levem 
esta vida de fausto e de privilégios. 

Este artigo, Sr. Presidente, mostra, pela reper
cussão que teve entre os nossos companheiros, 
verdades buscadas não teoricamente em livros, 
mas nos fatos que estamos vivendo a cada dia. 

Sem que tenhamo·s partidos fortes, evidente
mente sempre viveremos dias de instabilidade. 
Hoje, perscrutamos o Congresso Nacional e senti
mos que ele propende mesmo para o parlamen· 
tarismo. Este é um regime mais condizente com 
a altura dos tempos alcançados pelo Brasil. Até 
anos atrás, éramos um País pobre e politicamente 
atrasado, ainda acreditando em salvadores, figu
ras primárias, desajustadas, carismátiCas. Hoje, há 
evolução já compatível com novos tipos de parti
dos inspirados na nova realidade brasileira. 

No fundo, o Brasil não acredita mais que ho
mem nenhum o salve isoladamente, porque, o 
problema de estrutura salta à consciência nacio
nal. 

Hoje exíste, aprovado pela Comissão de Siste
matização, o projeto feito como uma luva para 
o País, que é o parlamentarismo, onde teremos 
um Presidente eleito pelo povo, que será esco
lhido por outras qualidades de valor e de juJga
mento, e não essas figuras, esses out-sJders, es
ses marginalizados que, em última hora, em situa
ção emocional, vencem uma eleição. O Presi· 
dente, no parlamentarismo, terá outra dimensão. 
Ele será escolhido, no novo regime, pela sua quali
dade de ponderação, pelo seu saber, pela sua 
qualidade de liderança; ele será o chefe da sobera
nia, ele será o administrador da soberania nacio
nal, enquanto irá para o Ministério como Primeiro
Ministro um homem qualificado, amadureddo na 
administração, capaz também de alta liderança 
política. 

Então; vamos ter duas figuras qualificadas para 
esse setor. Jamais a emocionalidade de um Presi
dente fará com que tenhamos crises crescentes 
e recorrentes. 

A rea1idade é tão palpável que, embora não 
vivamos no parlamentarismo, -é este regime que, 
deturpadamente, temos praticado. Delfim Netto, 
Roberto campos não foram outra coisa, na época 
senão Primeiros-Ministros, usurpando funções, 
criando intranqüilidades. 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, não 
me devo alongar, mas não posso deixar de conce
der um aparte a esse nosso ilustre e querido Sena-
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dor, que foi um dos responsáveis pela introdução 
do parlamentarismo no atual Projeto. de Cons
tituição. 

Então, prejUdicando meu discurso, porque não 
tenho mais tempo, não posso deixar de conceder 
o aparte ao Senador José Fogaça, com toda hon
ra. 

O Sr. José Fogaça- Apenas para registrar 
o ,apoio às- palavras -de V. Ex" Infelizmente, não 
temos tido na imprensa brasileira o espaço neces
sário para o debate sobre o regime parlamen
tarista e a sua introdução no Brasil O que se 
tem visto sãO- matérias Com enorines destaques 
para as declarações antiparlamentaristas, venham 
eJas de quem vierem. Mas estão vindo, neste mo
mento, das macroforças económicas e sociais 
deste País, estão vindo dos setores militares, estão 
vindo dos mais poderosos empresários e estão 
vindo dos políticos que têm mais ambição de 
poder. O justo seria que toda vez um jornal liberal, 
como são os nossos grandes jornais brasileiros, 
ouvisse um presidencialista e também tivesse o 
cuidado, o equilibdo jornalístico de ouvir os argu
mentos em contrário de a1guém que defende o 
parlamentarismo. Infelizmente, está havendo uma 
unilateralidade, um facciosismo que é assustador. 
Estou chegando à conclusão de que o único ca
rriinhC,-para se explicar ao povo brasileiro-O parla
mentarismo, para que se tenha o mínimo espaço 
para isso, é o de um plebiscito, através do qual 
a população brasileira possa ouvir, com igual tem
po, tanto os presídencialistas quanto os parlamen
taristas, senão, nobre Senador Leite Chaves, o 
parlamentarismo estará sem espaço para ser di
VUlgado e, conseqüentemente, ser compreendido 
pelo povo brasileiro. Fico imensamente entusias
mado com a forma pela qual V. ~ se pronuncia. 
Mas temo que-o seu pronunciamento, que é favo
rável ao parlamentarismo, vá morrer nos Anais 
desta Casa e não tenha o destaque que vêm tendo 
as declarações presidencialistas. 

O SR. LEITE CHAVES - Já se disse que 
a míàf~. que são os ófgão5: de divulgação nacio
nal, a grande mídia não tem bolso, mas sabe 
onde está 6 dinheiro dOs leilões da UDR e do 
gi-ande empresariado que esteve aqui ~:~cente
mente em reunião em Brasília, para dizer que 
tinha 35 milhões de dólares para influenciar na 
Constituinte. Evidentemente coisa séria aqui dis
c.utidad não recebe divulgação, mas, se for coisa 
ridícola, sai em todos os jornais; daqui só se divul
ga o ridículo. Nos jornais nacionais não há espaço 
para as coisas importantes do Congresso ou da 
Constituinte. · ·- "" · -

Srs. Senadores, este é um grande instante para 
refletirmos sobre tudo isto. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- A Presidência pondera .que o tempo de V. ~ 
está esgotado e pede que conclua o seu pronun
-ciam~nto. 

O SR. LEITE CHAVES - Concluo, Sr. Presi
dente. Muito obrigado pela bondade. 

A Folha de S. Paulo de hoje nos traz um 
4!_álogo Jmaginário de Sílvio Romero defendendo 
o parlamentarismo, -à época. Então, se intercalam 
as posições doutrinárias de Sílvio Romero com 
algumas das nossas figuras presidencialistas de 
hoje. A defasagem é gritante. Os argumentos até 
validam demais a tese nos dias atuais- até sugiro 
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que seja lido esse artigo de hoje, vale a pena. 
Ee nos mostra que, mesmo naquela época, éra
mos gritadores inúteis. 

O povo elege todo um- Congresso Nacional, 
homens da mais alta responsabilidade, homens 
de valor, e que não têm condições de mudar 
iJm ministro. Se o Ministro hoje for um corrupto, 
esta Casa não tem condições de afastá-lo. Daí, 
o povo nos censurar, porque nos elegeu e há 
ministros incapazes que não podemos tirar. 

Por outro lado~ há Senadores que defendem 
esse processo em que são eleitos representantes 
do povo, em alto grau de responsabilidade, mas 
sem poder algum. No regime presidencialista ge
ralmente o Ministro _é escolhido pelas suas quali
dades subalternas. Escolhemos quem nos bajula, 
quem está sempre em torno de nós. Esta Casa, 
no dia em que passar a escolher ministros, ela 
tenderá a escolher o melhor, porque não vai esco· 
lher quem fique sujeito a ele. Por outro lado, o 
parlamentarismo - como muitos deturpam -
não é regime do CongressO. É um regime onde 
os Ministros são responsâveis perante esta Casa, 
e é justo porque representamos o povo. 

Sr. Presidente, não quero alongar~me nem 
constranger V. ~ e encerro por aqui o meu dis
curso de hoje. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Concedo a palavra ao eminente Senador Virgí
lio Távora, que falará pela Liderança do PDS. 

O SR. VIRGiuO TÁVORA (PDS- CE. Co
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, se ó assUnto que fôs
semos tratar não tivesse tanta urgênda, e não 
fosse ao_mesmo tempo tão premente o pronun
damento -da Uderança do PDS sobre o assunto, 
haveriamos de tecer alguns comentários, Se nos 
permitem os colegas, até um pouco jocosos -
a r~speito de defesa de regime de Governo que 
ouvimos há pouco. 

Sr. Presidente, impõe à consciência vir aqui -
como faemos em 85 e 86, no auge do Plano 
Cruzado ~_declarar em alto e bom som, não 
por sermos oposição, mas por sermos brasileiros 
desejando o progresso· deste País, que problemas 
económicos hão que ser resolvidos com coragem 
e .com bom senso; .que um plano de combate 
à inflação em qualquer País tem que ter uma 
característica básica, que é a coerência, isto é, 
não podemos tomar medidas por melhores que 
sejam, sem que acompanhadas de outras que 
tomem U?do o conjuntq_ c~rente- desculpe-nos 
a repetição - mas isso é algo que deve ficar 
nos bem explícito Anais desta Casa. E dfrão os 
-Srs. Senadofes: a que vêm essas declarações? 
Porque justamente nós não nos furtamos, como 
adversários de Sua Excelência o Senhor Presi· 
dente da República, de declarar, embora diver
gindo do instrumento adotado que o Decreto-lei 
n"' 2.376, insbluindo a Letra Financeira do T escu
ro, é um conjunto de medidas certfssimas, mas 
que não podem ser jogadas no tablado das dis
cussões e muito menos serem postas em execu
ção, sem que complementarmente sejam toma
das aquelas outras pelas quais há tanto tempo 
nós batemos. Como vamos estragar esse instru
mental todo se do outro lado não nos dispomos 
ao combate do déficit Justamente por ações e 
não palavras? Urge trazer, primeiro, à conside- , 
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ração do mundo político e, depois, ir à execução 
das medidas necessárias a restrições de despesas. 

E quando falamos de- despesas, façam-nos o 
favor de não nos irrogar a presumida ignorância 
de vir aqui dizer que "contas despesas de pessoal" 
constitui solução. 

Batemo-nos para que sejam cortadas aquelas 
despesas básicas, fundamentais, sem cuja redu
ção é absolutamente impossível obter resultado 
algum. E os "donos" do Governo, por serem ece:
nomistas~ sabem muito melhor do que nós, isto 
é, os subsíclios, a falta de tarifas e preços básicos, 
que devem ser, não de hoje, mas de há muito 
alinhados e mercê de ânsia, inclusive, vamos dizer 
claro, essa popularidade fácil que quer ser alcan
çada. a qualquer preço, não foram justamente rea
justados, não foram coloCados nos patamares exi
gidos. 

Então, o_ que estamos vendo? O que estamos 
vendo, e gostaríamos que, aqui, fosse bem dito, 
bem pensado e registrado, é que o déficit póblico 
se for considerado em tennos reais - e não so
mos s6 nós que assim pensamos - os mais 
llustres economistas deste País o vêem, que o 
déficit mesmo real náo está na ordem de grandeza 
que o atual Governo está apresentando. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitam-nos 
tomar-lhes alguns minutos de seu tempo para 
enumerar as provídências tomadas, exaltar-lhes 
os méritos e mostrar o perigo que estamos pas
sando em desperdiçar um instrumental tão valio
so como esse e o inutilizar, a exemplo do que 
aconteceu com o Plano Cruzado I que, no seu 
contexto, se tomadas as providências impopu
lares que na época não o foram, haveria com 
grande possibilidade de ser bem-sucedido. Veja
mos apenas, rapidamente: 

1 -"Criação da Letrá Ananceira- do Te
souro- destinada a prover recursos neces
sários à cobertura do déficit orçamentário, 
ou para realização de operações de crédito 
por antecipação de receita. junto aos Estados 
e Municípios; 2) Definição de critérios para 
ampliação da dívida interna - que o Con
gresso deve ftxar; 3J Trailsfefência, dO' Barico 
Central, para o Tesouro, da responsabiltdade 
do ressarcimento às instituições financeiras 
que concederam empréstimos de longo pra
zo com cláusula de correção monetária prefi
xada; 4 - extinção do Fundo de Resgate 
e controle da dívida interna fundada, fundo 
este criado em 1967 para atender às despe
sas de resgate de titulas públicos; 5 -obriga
toriedade do Banco Central transferir seus 
resultados ao Tesouro, e não mais apropriá
los no seu património; 6- extinÇão da reser
va monetária criada em 1978 para atender 
às despesas decorrentes de prejuízos causa
dos ao mercado por instituições financeiras 
falidas. Finalmente, realização e liquidação 
dos débitos. de qualquer origem ou-natureza, 
existentes entre o Tesouro, o Banco Central 
e o Banco do Brasil. 

Sr. Presidente, salta às vistas que essas medidas 
estavam de há muito tempo sendo exigidas. Era 
possível ver-se impunemente um banco particular 
ou um banco oficial, estadual, mal dirigido, na 
inadlrnplência e, depois, assistir à impunidade? 
Quem ia pagar essa conta? Justamente todos 
os contribuintes. Para isto existia, criado em 1978, 
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esta reserva monetária que, na realidade, é um 
adnte: a quem conhece o mecanismo. 

Noventa por cento das nossas elites, da nossa 
população não têm desse mecanismo; é um acin
te a quem paga tributo, a quem procura desen
volver com sua atividade produtiva o crescimento 
deste País. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex'l -
um aparte? 

(Assentimento do orador). Aproveito o seu dis
CllfSO para acusar a Nova República de plágio 
e,. além disto, deformação do plágio, porque V. 
Ex" sabe o quanto fomos atacados aqui por causa 
de edição de decretos-leis e estes continuam sain
do à vontade. V. Ex~ sabe que aqui tivemos a 
oportunidade de defender o decurso de prazo pa
ra a legis1ação ordinária debaixo do maior fogo 
concentrado da Oposição na época, e, no entanto, 
agora a Nova República faz conosco o decurso 
de prazo para a formulação de uma Constituição. 
A ComiSSão de Sistematização trabalhou debaixo 
de deCllfSo de prazo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA-E que decurso! 

O Sr. Jarbas Passarinho-Agora V. Ex!'~ 
ao conhecimento da Casa o problema de um 
pacote. Essa foi a designação que deram, a título 
pejorativo, das medidas que naquele tempo eram 
tomadas no campo económico ou no campo polí
tico. Agora temos um pacote que é tomado tam
bém inteiramente à revelia da opinião pública e 
espancando, de certa maneira, a sociedade brasi
leira. Veja V. Ex' que uma das coisas que me 
impressionaram neste pacote é que, na Comissão 
de_Sistematização, por iniciativa de um Deputado 
do PT, foi apresentado um projeto de taxação 
sobre o património líquido -talvez fosse melhor 
dizer s_obre a liquidez do património. E foi vencido. 
Esse projeto não foi vitorioso, foi derrotado na 
Comissão de Sistematização, mas o Ministro da 
Fazenda acha que sozinho pode fazer. Então, esta 
é apenas uma oportunidade que V. Ex' me con
cede de salientar como esse prazo tem sido nefas
to, como· tem sido, de certa maneira, abusivo. 
Era apenas isto que queria inicialmente dizer a 
V.Br 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Se· 
nadar, nosso Uder e Chefe, o seu aparte apenas 
enriquece o nosso pronunciamento que vai ter 
seqüência quando nos inscrevermos na próXima 
sessão para falar em nome próprio não mais pela 
üderança, quando o tempo permitirá maiores ex
plicações e, ao mesmo tempo, maiores afrrma
tivas a respeito. Mas, no início de nossa peroração 
afirinamos. sem apreciar o mérito do instrumento 
usado, que realmente, como diz V. Ex", ·'não fales 
de mim, Se tu, depois de mim, vais fazer o que 
de mim estás criticando". Mas, náo foi este o 
ponto em que nos centramos, Srs. Senadores, 
porque também o somos contra seu uso. Centra
mos as nossas críticas a estas medidas tomadas 
em profundidade, enumeramo~las e declaramos 
merecerem o nosso aplauso, mas essas medidas 
vão ser inócuas porque não estão sendo com
batidas,_ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per
mite V. Ex' um .iparte? 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA - Com prazer, 
eminente Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Não sabemos se o classificamos como üder do 
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Governo ou conlo Lícler da Oposição, É um imen~ 
so prazer ouvirn19s V. Ex" 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. 
EX não precisa me qualificar como Uder de nada, 
basta que me ouça e ficarei muitO- honrado com 
a sua condescendência. Nobre Senador, estou 
aqui realmente numa posição muito humilde para 
criticar este ato, até porque já vem seriào critiCado 
por aqueles que já têm experiência dele, que são 
V. ~. que hoje estão na Oposição, e que na 
época,Toram ·os Críc3dores desse sistema de go
vernar. Como V. Ex~ já ftzeram o ato de coritrição. 
eu não iria agora cair, incorrer no pecado. De 
modo que fico solidário ·com a crítica feita quanto 
à forma.-se bem que ele ainda não se efetivou. 
Eu esperó que ainda não se efetive. 

OSR. VIRGILIOTÁVORA-Perdão,contra
aparteando V. Ex'; veja- bem: nós ainda não entra
mos na apreciação do pacote, estamos apenas 
falando do decreto-lei já publicado sobre a Letra 
Fmanceira do Tesouro e as medidas subseqüen
tes_ que nesta área precisam urgentíssimamente 
serem C'offiplementadas. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - De 
qualquer maneira acho que a questão relativa a 
assinar decretos-leis em matéria tão complexa 
e que interessa tanto a sociedade brasileira, como 
essa, nós devíamos estar em fase de pelo menos 
congelar esses decretos~leis. Não tem sentido_. O 
Senador Jarbas Passarinho lembrou ainda há 
pouco que a ComissãO de SistematiZação fecu
sou, e é verdade, apesar de que votei favoravel~ 
mente ao imposto e S. Ex!' também; nós fomos 
perdedores, conseguimos apenas fazer passar um 
va_go Imposto da Fortuna, que é mais odioso que 
o outro porque o outro é sobre o patrimônio de 
todos e não só do que significa fortuna. É de 
alguns? Qual é o limite? E aí se entra já numa 
área de indecisáo delicada: as grandes fortunas. 
~ diffcil precisar o que seja grande fortuna, emba-. 
ra para a grande maioria dos brasileiros qualquer 
fortuna já pareça grande de táo miserável está 
o nosso povo. Mas de qualquer forma se não 
aprovamos lá, parece insólito que agora o Gover
no decrete aquilo que foi negado pelo Congresso. 
Portanto, nessa matéria estou de acordo com V. 
Ex!' Mas queria dizer, Senador Virgl1io Távora, que 
V. & colocou aí uma questão que acho que ê 
a central. As medidas que estão sendo elocu
bradas s_ão medidas, realmente, importantes. 
Agora, sobre a Nação paira a dúvida e a dúvida 
é a que está nas ruas. O Governo vai tornar mais 
dinheiro nosso para fazer o quê com ele? E V. 
& disse o que acontece~ _o déficit hoje não tem 
nada a ver com o pagamento do funcionalismo. 
Isto é uma ilusão. Não conta absolutamente nada 
e, mais ainda, o Governo Federal não tem déficit 
nas suas despesas, não produz nenhum déficit 
por causa de despesa corrente. O que acontece 
ê outra coisa que V. Ex" menciono!.!, e isso requer 
compreensão nacional e coragem: são os subsí
dios e juros. O grande déficit que decorre é disto, 
decorre de transferência de riqueza. O processo 
é drcular e perverso: toma-se o dinheiro do bolso 
de alguns que têm algum recurso e passa-se, 
esse dinheiro, para o bolso de outros que têm 
mais recursos, sem que esse dinheiro vá para 
o bolso de quem não têm recursos. Não fica no 
bolso do Estado nem vai para- o bolso de quem 
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não tem recurso. Torna-se de todos nós, assala
riados, e passa, via subsídios, ou para os grandes 
credores da dívida pública ou para aqueles que 
são beneficiários das altas taxas subsidiadas, e 
até pelo subsídio embutido nos preços, e depois 
o Govemo ainda tem a desfaçatez de falar em 
rombo dando a impressão, por exemplo, de que 
na Siderbrás, o que existe ê um rombo, como 
se a1guém tivesse roubado. Ninguém roubou. To
dos fomos estafados com a política de preços 
para garantir o laminado de aço barato pa:ra sus
tentar empresas ou para sustentar a exportação. 
Ê isso que leva as empresas a dificul~ades. Então, 
Senador, V. & tem razão. Louvo V. Ex' que está 
fazendo um trabalho de esclarecimento, de que 
se trata efetivamente de combater o déficit, ali, 
onde ele é gerado. E ele é gerado pela transfe
rência de recursos de alguns para outros e não 
para aqueles que necessitam. V. Ex' vê, não sei 
se dá para me qualificar como Goveni.o ou OpoSi
ção, quero ser apenas um Senador fiel ao povo 
do meu Estado, que não é diferente do povo dos 
outros Estados. 

O SR- VIRGIUO TAVORA- Eminente Se, 
nador Fernando Henrique ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira. 
Faz soar a campainha) 

O SR. VIRGiuO TAVORA- Sr. Presidente, 
um pouquinho de condescendência , 

O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira) 
- A Presidência esdarece a V. Ex' que o seu 
tempo, que seria de 1 O minutos, foi ultrapassado 
em 5 minutos, porque V. Ex' falou como Uder. 

O SR- VIRGIUO TAVORA- Perdão, V. Ex' 
nos concedeu 15 minutos e vai nos "emprestar" 
mais 5 para, então, concluirmos essa. apreciação 
que fazemos. 

Eminente se·nador Fernando Henrique, inicial
mente não sabemos corno bem caracterizar a 
nossa idéia, se é dizer que V. ~ é muitíssimo 
bem-vindo aqui a esta Bancada oposicionista, ou 
se fazer um ato de profissão de fé na admiração 
que temos do mea culpa, mea culpa, mea má
xima culpa que o Partido que apóia o Governo 
faz contra uma diretriz económica. Não precisa 
ser um especialista no assunto: é algo que está 
saltando aos olhos. Isto se estuda em Lógica; isto 
se aprende em Engenharia; isto se encontra em 
Ecortomia; um plano para ser coerente precisa 
ter todos os seus objetivos bem definidos e todos 
os meios para atingir esses objetivos adonados 
na devida medida em que estão previstas no con
texto geral. É o que não está se sucedendo. 

Estamos aqui mais uma vez a repetir esse axio
ma Ainda não nos referimos a este projeto geral 
de minirreforrna fiscal. Estamos batendo palmas 
para o decreto-lei, embora divüjamos da forma, 
mas estamos aplaudindo aquilo que nele se con
tém, e ao mesmo tempo cantando seu de pro
fundis. Estamos absolutamente certos, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, de que esta série de medi
das aqui enumeradas têm que ter a complemen
tação, magistralmente aqui já foi retratada a ques
tão pelo ilustre membro do PMDB; não vemos 
mais nem como dfzer que seja do Governo, por
que, com essas últimas declarações, S. Ex' não 
pode, mesmo que quisesse dizê-lo, que sim. 

O que nós estani.os fazendo hoje em dia, é 
ter medo de enfrentar essas medidas necessárias 
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de cortar esses subsídios; essas medidas neces
sárias de dar preços reais aos insumos básicos 
produzidos pelas estatais e tarifas realísticas, para 
que náo se faça com o dinheiro dos que não 
tem - e aqui não há nenhuma demagogia, por
que somos contra tal procedimento - com o 
dinheiro dos que não tem, repetimos, com o di
nheiro.que poucos tem a feUcidade de um número 
reduzido de privilegiados que recebem esses insu
mos, essa energia, esses serviços básicos, em 
condições que estão a exigir sacrificios cada vez 
mais - e da próxima vez qUe assomarmos à 
trlbuna, vamos justamente trazer, a respeito, os 
dados da Eletrobrás, a Petrobrás, a Siderbrás, a 
TeJebrás- para citar só essas- caminham para 
o agravamento sem retorno da sua situação finan
ceira. E o que é igualmente grave: para o que 
podemos chamar de obsolescência de suas estru
turas produtivas com a falta de recursos para os 
necessários investimentos. 
Queremo~{ deixar bem claro, em nome do PDS 

-e é bom que esteja aqui o Presidente do Partido, 
que também é seu Uder, para, com sua autorl
d3de, se engajar nesta afirmativa - que não são 
com medidas paJiativas que se vai enfrentar uma 
situação como esta, em que todas as estatais pro
dutivas, sem nenhuma exceção; aquilo que era 
o nosso- orgulho, a vigésima empresa mundial, 
a Petrobrás, nem como uma exceção está no 
azul; todas estão no vermelho. 

Sr. Presidente, já abusamos da boa vontade 
de V. ~. mas aqui fica o alerta; aqui fica o grito 
da inconformação de ver, mais uma vez, se quei
marem instrumentos realmente eficientes de 
combate à inflação pela inadequaç:ão das comple
mentaridades que condicionam o êxito destas 
mesmas. 

Finalmente, diríamos ao eminente Senador 
Fernando Henrique Cardoso, para sua tranqüi
lidade e talvez um pouco de alegria por sermos 
amigos, que, lamentavelmente, não foi possível 
nem às Comissões Temáticas, nem depois ao 
próprio Relator Bernardo Cabral, acolherem, 
quando das votações primárias, emenda também 
do orador que lhes fala, que cuidava do Imposto 
sobre o Património Líquido e nào desta contra
fação que foi instituída; o imposto sobre as gran
des fortunas. 

Sr. Presidente, nossos agradecimentos pela be
nevolência de V. ~ atribuindo-nos o tempo que 
dispensou a nosso pronunciamento. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Chiarelli, como Líder do PFL. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Será uma breve e objetiva comunicação. Há 
uma notória divulgação sobre a perspectiva de 
que venham a ser tomadas medidas de caráter 
normativo por parte do Poder Executivo, seja no 
sentido do encaminhamento de um projeto de 
lei para exame nesta Casa, seja por meio de um 
decreto-lei que, só após iniciar a sua jornada de 
eficácia._ terill o Congresso chance de sobre ele 
traçar uma deliberação. 

Apesar da soma continuada de notícias a res
peJto, apesar de urna espécie de sigilo notório 
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ou _de público segredo, a verdade é que temos 
muitas informações, até mesmo oficiosas, para 
não dizer oficiais, ainda que não tenhamos o texto 
que defina o conteúdo e que, inclusive, nos indi
que o continente: se é decreto-lei, se é projeto 
de lei, etc. 

Numa espécie de salvaguarda, numa medida 
precoce e_ cautelar, parece de todo recomendável 
que o Congresso Nacional, utilizando-se da prer
rogativa decorrente da Emenda n9 22, aprovada 
em 1982, que agregou o art. 29 da atual Consti
tuição, na letra "c" no seu § 19 , que permite ao 
Congresso autoconvocar-se graças à adesão, pa
ra esse fim por meio de requerimento espeétfico, 
de 2/3 dos Srs. Senadores e 213 dos Srs. Deputa
dos; e que, tendo em vista o§ Z', desse mesmo 
artigo, essa convocação tem uma fmalidade espe
cífica e previamente explicitada, nada mais reco
mendável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do 
que tomarmos essa medida solidária e absoluta
mente Isenta. 

Não se está requerendo aqui de maneira açoda
da ou com excessiva precocidade, para derrubar 
qualquer medida, o que seria, de certa forma, 
combater o desconhecido, ainda que inquietante. 
O que se está aqui é usando de um remédio 
procedimental, constante no texto constitucional, 
e que garante a esta Casa ficar num plantão, ficar 
numa vigilânciã à luz de perspectivas concretas 
de mudanças tributárias, para que não venhamos 
a abrir mão do direito e do dever simultâneos 
que temos de examinar, de analisar o projeto de 
lei, que seria o recomendável e que esperamos 
venha a acontecer por decisão de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República; confiamos que 
esse projeto de lei, não chegando na terça ou 
na quarta-feira, venha-nos colher a dois ou três 
dias do recesso, que é imperativo por ordem cons
titucional. 

Isso nos criaria uma situação de extrema delica
deza perante a opinião pública, pois examinando 
uma proposta em parte determinante de aumento 
de impostos, teremos de parar as atividades no 
meio do caminho, porque chegou o dia 5 de 
dezembro. A opinião pública brasileira nào vai 
entender e muito menos aceitar que isto tenha 
acontecido. 

O Poder Executivo poderá fazer - talvez não 
o faça- o projeto de lei e entender que cumpriu 
sua tarefa mandando..a para nós na terç:a ou na 
quarta-feira. No sábado, paramos de deliberar, 
porque entendemos de entrar em férias precoce
mente, o que não é verdade, até porque somos 
Constituintes e continuaremos trabalhando aqui, 
se Deus quiser. Mas é o que diz a ConstituiÇão. 

Para evitar que sejamos alcançados no melo 
do caminho de uma discussão séria, a f(:lspeito 
de um projeto de lei, que terá seus pontos positi
vos e negativos, e para podermos excluir uns e 
acoJher outros, o que, de certa maneira, seria mais 
importante para o Poder Executivo, por estes mo
tivos é que estamos tomando esta iniciativa, que 
é de toda a Casa. 

Nenhum Partido politico aqui tem condições 
de convocar o Congresso. Nenhum deles tem 
Bancada em número suficiente para atingir os 
dois terços. Ou é uma medida de toda a Casa, 
de tOdos os Partidos, ou ela náo vai acontecer. 

Então, se vier pelo camiri:ho do projeto_ de lei, 
que haja tempo para discutir, aperfeiçoar e me
Dlorar. 
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O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex' 
um aparte? 

OSR. CARLOSCHIARELU-Como maior 
prazer e a maior honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado 
a V. Ex' V. EX' está sendo muito otimista, quando 
supõe que o Governo mandará como projeto de 
lei. Em primeiro lugar, porque ele está acostu
mado a fazer decreto-lei, e o faz à vontade, às 
vezes nos brindando com decretos-leis em con
junto, justamente no campo econômlco. Em se
gundo lugar, porque, provavelmente, o Gov:mo 
vai querer tirar partido disso no ano fiscal segun:te. 
Então, ele teria que editar no ano flScaJ antenor. 
Por isso mesmo, é bem provável que venha como 
decreto-lei e não como projeto de lei. Em segundo 
lugar, louvo a iniciativa de V. Ex' Ainda ontem, 
ouvido pela imprensa, dizia que estava de acordo 
com o ponto de vista de V. Ex', principaJmente 
por uma razão: porque a convocação do Con
gresso neste periodo não causará nenhum tipo 
de acréscimo de despesas, uma vez que nós já 
estamos, como Constituintes, trabalhando nor
maJmente no periodo que corresponde ao reces
so constitucionalmente estabelecido para o Sena
do Federal e para a Câmara dos Deputados. Por 
fsso quero transmitir a V. Ex', em nome da minha 
aan'cada, o apoio completo ao ponto de vista 
de V. Ex', à iniciativa que tornou. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Sr. Presi
dente, tivesse ou tivera eu algum tipo de dúvld~ 
quanto à conveniência, à oportunidade e à perti
nência da iniciativa, ela está absolutamente espan
cada, que, com uma manifestação tão qualitativa 
e tao valiosa de apoio que já se expressara na 
própria assinatura do ilustre Líder d? PDS, Sena
dor Jarbas Passarinho, dá-me maiS um alento 
e uma decisão transitada em jui~ado quanto à 
conveniência dessa medida e dessa luta, para que 
possamos ter o CongressO convocado. 

Também vale, ilustre_ Senador Jarbas Passa
rinho, para a segunda hipóte_se que V. EX" argúi 
com tanta pertinência, que parece a mais viável, 
inclusive porque seria uma repetição já de fatos 
anteriormente ocorridos, utilizar um recesso para 
baixar um decreto-lei, a fim de que o Congresso 
Nacional esteja, de certa forma. desmobilizado 
constitucionalmente. Por isso mesrno, para a hi
pótese de que o caminho seja o decreto-lei, tam
bém, na medida em que estivermos já previa
mente habilitados para a convocação, na vinda 
do decreto-lei teremos condições de pedir, como 
aqui o art. 55 garante que se defina qual é a 
matéria, de garantir prioridade para que este de
creto-lei seja apreciado pela Casa e, em sendo 
apreciado, possa ser rejeitado ou acolhido. 

Oaro que é multo melhor que venha um projeto 
de lei, porque aí haverá possibilidade da negocia
ção, da melhoria, do aperfeiçoamento, de que 
se acolha o que é bom e que o Ministro Bresser 
tem dito com tanta insistência que é tão bom 
aquilo que S. Ex_f esta insistindo em elaborar. E 
o que estamos querendo fazer- é dar a S. Ex_'i' um 
fórum adequado, um plenário compatível e uma 
oportunidade, no momento atual, para que S. Ex' 
expl!que as qualidades da sua proposta, para que 
elas não fiquem no espaço árido e, quem _sabe, 
sem audiência de um decreto-lei. Esta é a mten
ção, para que se tenha o debate. 
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O Sr. VirgÍlio Távora -V. EX concederia 
um aparte? 

O Sr. Jut.ahy MaÕalhães- V. Ex" concederia 
um aparte? 

- O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-A Presidência pondera a V. EX~' que seu tempo 
está esgotado e pede, apenas, que V. EJcl' abrevie 
a concessão de apartes, talvez a mais um Senador. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Farei uma 
concessão ao seu, e mais o meu, ficam dois. 

O Sr. Vlrgillo Távora - Eminente Senador, 
honra-nos_muito dizer a V. Ex.' que nós do PDS, 
com grande satisfação, acolhemos esta declara
ção. Eminente Senador, só uma pergunta ino
cente - de antemão, assegurada já está pelo 
Chefe do Partido, todo o nosso apoio à sua inicia
tiva - Jarbas Passarinho é mesmo o Chefe do 
Partido -, é um pouquinho diferente de outras 
agremiações. Eminente Senador, que tal fazer um 
apelo, aqui, ao nosso Presidente interino para que 
transmita ao Senador Humberto Lucena que é 
o Presidente do Congresso, para aproveitannos 
esse tempo que, certamente, a convocação nos 
dará e fazennos a apreciação desta montanha 
de decretos-leis que _estão aqui engavetados -
culpa também nossa e não apenas do Congresso. 
Sim, nossa, porque o Plano Cruzado, o "Cruza
dinho", parece_que data este_de junho do ano 
passado - ao que nos consta, a não ser que 
estejamos muito equivocados não foi apreciado 
- assim corno o fracasso do Plano Cruzado, ca
racterizado no Cruzado II, idem, idem, e, assim, 
diríamos: só citamos os casos mais gritantes. Pre
cisamos nos investir das responsabilidades que 
nos caem sobre os ombros e fazermos a aprecia
ção de todos esses diplomas. Era a achega que 
queria mos dar ao discurso do eminente neocorre
ligionário, cujo subconsciente o traiu, há pouco. 

O SR. CARLOS CHIARELU- Dustre Sena
dor Virgílio Távora, em primeiro lugar, é absoluta
mente inviável, por maior que seja o esforço de 
V. E>r, fazer uma intervenção ingênua. 

Em segundo lugar, com o devido apreço à ma
nifestação de V. Ex", ela, inclusive, dá uma dimen
são maior à proposta· e não creio que haja ne
nhum tipo de colisão. Ao contrário, há possibi
lidade concreta para que possamos fazer a con
vergência deste propósito. Analisar aquilo que es~ 
tá Sendo coloca.do em tela para a adoçâo, com 
vistas a deliberar, julgar aqueles decretos-leis que 
estão aí, e são tantos, que, (?Qr força de circuns
tâOCias fUncionais ou regimentais - e, quem sa
be, políticas - até hoje não foram apreciados, 
mesmo que alguns já tenham sidos transforma
dos em leí, motivo não tanto de atestado de óbito, 
talvez mais de laudo de necrópsia, porque já mor
reram há muito tempo. 

-- O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. EJc'l 
um aparte, nobre Senador Carla.;; Chiare}li? 

O SR. CARLOS CHIARELU- Ouço, com 
muito prazer, V. Ex", encerrando os apartes, com 
a devida vênia de S. EX" _o 'Si-. Presidente. 

O Sr. Jutahy .Magalhães -Serei muito bre
ve, por causa da campainha, indusive. Há_ algu':" 
tempo havia, também, solicitado da Pres1dênc1a 
do Corigresso, conforme falou o nobre Senador 
Virgílio Távora, para ver se Conseguíamos fazer 
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uma convocação do Congresso Nacional. Temos 
140 decretos-leis, ainda desde o tempo do Gover~ 
no passado. Temos decretos-leis sern apreciação 
também do ano passado. Concordo plenamente, 
tanto que assinei o documento de convocação, 
porque isso faz com que se modifique um pouco 
o pensamento, pois. se fizermos uma convocação 
para discutir ou votar todos os decretos-leis, o 
novo teria que entrar no final da fila, e não che!:!_a
ríamos lá durante esse período de convocaçao 
extraordinária. Então, teríamos que fazer uma 
convocação específica, para discutir e votar essa 
questão, e não no conjunto global. Era esta a 
infoimação que queria dar a V. ~ 

O SR. CARLOS CH1ARELU- De qualquer 
maneira continuo entendendo que se acasalam 
todas as iniciativas, porque a proposta do Senador 
Virgílio Távora é no sentido de que aproveitemo~ 
o tempo decorrente para: aná1ise daquilo que aq~u 
já está, mas preservada a prioridade para a maténa 
atuaL 

Agradeço a V. Ex!', Sr. Presidente, a conces~o 
do tempo. Reitero a preocupação com a maténa. 
Inclusive entendo que_ seria de todo conveniente 
que se desse ciência, por intermédio de V. Ex~. 
que é também subscritor de_sse documento, a 
S. Ex~ o Presidente desta Casa, que é Presidente 

-do Congresso Nacional, com vistas que aqui t~ 
nharnos dele a necessária solidariedade, que sena 
extremamente válida, já que a convocação que 
se está pleiteando é deste egrégio Colegiada que 
está sob a Presidência de V. Ex~ (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
_;.. Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Pronuncia o s_eguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Será uma brevissima comunicação, de vez que 
pretendo colaborar com esta Casa para que ela 
possa votar a enorme Ordem do Dia que tem 
pela frente. 

Não poderia, entretanto, deixar de trazer ao CO· 
nhecimento do Senado Federal que recebi comu
nicação da Associação de Técnicos em Assuntos 
Educacionais, do Ministério da Educação, de que 
a partir de hoje estão paralisados os trabalhos 
desta categoria funcional. Faço-o, Sr. Presidente, 
na dupla qualidade de Senador da República e 
de trabalhador da educação, que eu o sou desde 
os 18 anos de idade. 

Este movimento é parte da luta pela isonomia 
com a administração indireta. Toda luta por isono
mia é luta por igualdade, e igualdade é sempre 
sinónimo de democracia. 

Pede também a Associação que comunique 
que os seus funcionárioS -eStão em v!gí]ia em fren
te ao Anexo do MinistériO -da Educação, das 8:30 
às 18:00 horas, diari_amente, enquanto durar a 
paralisação. 

Quero dizer, a V. Ex" e aos companheiros deste 
Senado Federal, que sou evidentemente solidário 
com a reiviriclicação, porque a reMndicação pela 
isonornia é reivindicação por justiça. Faço votos 
- creio que todos nós fazemos votos - para 
que a Administração Pública atenda a esse pleito 
de justiça, mas atenda com brevidade, para servir, 
não só aos trabalhadores da educação, mas so-
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bretudo para servir à educação, para servir ao 
País. -

Na verdade, Sr. Presidente, a nossa Adminis~ 
tração não apenas a Federal, como também a 
do Distrito Federal, a do Governo local, tem, nesse 
terreno, adotado uma conduta absolutamente in~ 
sustentável, que é a conduta do regateio, é a con
duta do regatão, é a conduta do mascate. O traba
lhador faz uma reMpdicação e ó Poder Público 
diz: "Não posso. Só pOSSO dar tanto". Então, o 
"tanto'' é a metade ou um terço do que foi pedido. 
A categoria entra em greve, faz uma paralisação; 
e, daí, começa aquele regateio: o poder regateia 
para baixo, o trabalhador regateia para cima e, 
no fun,_o poder acaba tendo de aceitar a realidade, 
depois de estar desgastado, depois de estar com
prometido e depois de o serviço público ter~se 
também irremediavelmente comprometido. É 
preciso que o Governo dê um exemplo de serie~ 
dade, dê um exemplo de austeridade, dê o exem~ 
pio de responsabilidade e respeitabilidade ao_ tra
balhador, para que ele possa ser respeitado, pelo 
trabalhador. 

Na verdade, Sr. Presidente, é preciso que o Go
verno se respeite para ser respeitado, é preciso 
.:tcabar com estes processos de não negociar com 
a verdade e sim negociar através de artificios. 

Sr. Presidente,_ para não mais tomar o tempo 
desta sessão, vou encaminhar a V. EX' a mensa~ 
gem do Conselho Permanente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, emitida no fim 
de semana, pela qual a Igreja no Brasil se pronun
cia a respeito da situação atual, a respeito da con
juntura atual. Que se manifesta como vem fazen
do há algum tempo, como está dito expressa
mente aqui, "pela defesa de todos os oprimidos 
contra os interesses de privilegiados e corruptos. 
Passo à mão de V. Ex' o texto da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, para que seja inse-
rido em meu discurso. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR: 

A SERVIÇO DA VERDADE, 
DA JUSTIÇA E DA VIDA 

Mensagem do Conselho Permanente da CNBB 

O Conselho Permanente da CNBB, em sua 19" 
reunião ordinária, ana~sando a conjuntura penosa 
que o Brasil atravessa, deseja reafirmar sua espe-
rança no processo democrático e na atuação da 
Assembléia Nacional ConStituinte. · 

A Igreja, de há muito, assumiu posições públi
cas e notórias em favor das transformações indis
pensáveis para a consolidação de uma demo
cracia amplamente participativa na qual todos, 
especialmente os pobres e humilhados, tenham 
seus direitos respeitados e possam viver urria vida 
compatível com sua dignidade de ftl.hos de Deus. 

A elaboração da nova ConstituiÇão ê momento 
privilegiado para a criação de instrumentos jwídi
cos que abram camtnhos para esse amplo pro
cesso participativo e transformador, o que só será 
possível se os Constituintes colocarem os interes
ses da Nação e o bem do povo acima dos seus 
interesses pessoais e de grupos ou blocos. 

Conscientes de que henhurria transformação 
social é sólida e duradoura se não fundada em 
grandes valores morais e religiosos, a Igreja lutou 
pela defesa da vida contra os abortistas, pela defe-
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sa da famflia contra os divor.cistas, pela liberdade 
de enSino contra o laicismo estatiZante, pela defe
sa de uma autêntica reforma agrária e justa distri
buição do solo urbano, pela defesa dos direitos 
dos trabaJhadores contra todas as discriminac;:ões, 
pela liberdade da atuação dos missionários, pela 
defesa de todos os oprimidos contra os interesses 
de privilegiados e corruptos. 

Foi o bastante para que se levantasse contra 
ela uma reação surpreendente num momento em 
que se pretende abrir espaços para o pluraJismo 
demócratico. 

Acusada de trair a soberania nacional, a Igreja 
foi caluniada, usando~se para isso de documentos 
forjados, e foi surpreendida pela divulgação de 
textos, onde sua atuação pastoral é distorcida co
mo ingerência indevida nas responsabilidades do 
Estado. 

Quanto à sua açáo pastoral em favor das popu
lações e regiões mais carentes, queremos lem
brar, neste ano de seca, o que dissemos em 1983 
no documento sobre a realidade do Nordeste bra
sileiro: "O problema do Nordeste nao é só a falta 
de água, de chuva ou a seca". Não é uma questão 
apenas climática, mas sim, uma questão política. 
Constatamos, infelizmente, que, quatro anos de
pois, praticamente nada mudou no que diz res
peito à grave situação do Nordeste. 

Recordamos também que a Igreja tem repetida~ 
mente insistido sobre a urgência e a abrangência 
de uma autêntica reforma agrária. Prova dessa 
urgência é a muhiplicação dos acampamentos 
e ocupações por parte dos agricultores sem terra. 
A doutrina catOlica não é contra a propriedade, 
mas sim a favor de que ela seja estendida a todos. 
Esta. posição da Igreja é radicalmente diversa da 
posiç-a-o de pessoas e organizações como a CJDR 
(União Democrática Ruralista), que defendem co-
mo direito absoluto uma escandalosa concen~ 
tração de terra pela apropriação de grandes lati~ 
fúndios,--excluindo assim do acesso à propriedade 
da terra aqueles que querem dela viver e nela 
trabalhar.Estando essa atitude em clara oposição 
aos ensinamentos sociais da Igreja, alertamos os 
cristãos a que não participem dessas entidades 
que, além do mais, vêm atacando sistematica
mente trabalhadores rurais e religiosos e obstruin~ 
do o caminho da democratização da sociedade 
brasileira. 

Quanto à ação missionária da Igreja, reafuma
mos o seu compromisso de apoiar e defender 
a vida em plenitude, particularm'ente a vida amea
~da ctos povos indígenas. A eles renovamos a 
nOssa solidariedade, na defesa intransigente dos 
seus direitos. Alertamos para os perigos de uma 
integração forçada na. sociedade majoritária, onde 
fatalmente se encontrarão em condições de infe
rioridade, e eStimulamos as comunidades indíge-
nas a se orQ-anizarem semPre melhor. · 

Aos missionãrios junto aos povos indígenas, 
todos ffitegrantes -do C!Ml Conselho lndigenista 
Missionário) - bispos, sacerdotes, religiosos e 
leigos -, e a_ seus organismos de assessoria e 
animação, em nível nacional_e regional, manifes
tamOs nossa admiração e apoio, incentivando-os, 
em nome de Jesus Cristo l..Jbertador, a que não 
desanimem e-não se deixem intimidar, pois assim 
como-Ó-perseguiram, também agora perseguem 
a Igreja missionária (Cf. Jo 15,20). 

Especialmente a nosso irmão no Episcopado, 
_ Dom Aldo Mongiano, Bispo de Roraima, alvo de 
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calúnias absurdas. lamentavelmente __ endossadas 
em documentos do Conselho de SegtJrança Na~ 
clona], queremos expressar nosso fraterno apoio, 
lembrando que o próprio Conselho de Defesa · 
dos Direitos da Pessoa Humana, órgão oficial do 
Ministério da Justiça, já o isentou de todas as 
acusações reiteradamente feitas: "Afasto, pois, em 
relação à Diocese de Roraima qualquer-outra ins~ 
piração que não a motivação aqui exposta de 
evangelização", são os termos do relatório. 

Apesar deste reconhecimento, permanecem 
expulsos os missionários arbitrariamente retira
dos do convívio das comunidades indígenas a 
que serviam. 

A toda a sociedade, em especial aos pobres 
da nossa terra, pedimos que não se deixem in
fluenciar pela campanha contra os povos indíge~ 
nas ~ a Igreja, e -mantenham o espírito de Jesus 
Cristo que nos faz irmãos. Pedimos, ainda, que 
em- nome desta fraternidade assumam gestos 
concretos--de apoio aos irmãos Índios. 

Os que lutam contra a atuação transformadora 
da Igreja não percebem, infelizmente, que cami
nham contra a história. T odes os- povrnr que hoje 
atingiram níveis de decência democrática tiveram 
que enfrentar as tentativas de obstrução de seus 
esforços emancipadores. Nos países onde os ca
nais democráticos foram abertos, esta emanci
pação se fez por via pacífica; onde eles foram 
obstruidos, ela se fez pela violência revoludonária. 
Tentar repetir esta última experiência no Brasil 
é caminhar para uma insensatez absolutamente 
inútil e perigosa. 

A Igreja lastima a distorção maliciosa de suas 
intenções. Consciente de suas humanas limita
ções, procura empenhar-se sinceramente, mes
mo se através de métodos e de estilos diferentes, 
na promoção das justas transformações que pre-
parem um Brasil digno e saudável. Seu empenho 
não se alimenta em pretensões de prestigio ou 
de poder, nem se inspira em ideologias, mas se 
funda na sua fé em Deus, na sua fidelidade ao 
Evangelho e no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana e do valor de urna convivência 
social fraterna 

Brasília- DF, 27 de novembro de 1987. 

O. SR. PRESIDENTE (-!C?Sé lgnácio Ferreir~) 
- Está finda a Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n? 47, de 1987 (n9 264/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir créditos suplementares até 
ó limite de Cz$ 105.000.000.000,00 (cento 
e cinco bilhões de cruzados), e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução ri' 1, de 
1987, designo o ·eminente Senador AUreo Mello 
para proferir o parecer sobre o Projeto de Lei 
da Câmara 47/87. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AJII. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

De acordo com o art. 51 da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
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blica submete, com a Mensagem n9 /87, à deli
beração-do Cohgressci Nacional projeto de lei que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicio
nais até o limite de Cz$ 105.000.000.000,00 ( cen
to e cinco bilhões de cruzados). 

O projetO de" lei ora propoSto, segundo Expo
sição de Motivos do Sr. Ministro do Planejamento, 
tem como objetivo custear as despesas com pes
soal e encargos sociais e as necessidades de ma
nutenção de determinados órgãos no corrente 
exercício. -

Adiante esclarece que, do total proposto, apro
ximadamente 84% atenderá às disposições dos 
decretos que estabeleceram os aumentos conce
didos aos servidores militares e civis. 

Ressalta ainda a Exposição de Motivos que Cz$ 
16.700.000.000,00- (dezesse[s bilhões e setecen
tos milhões de cruzados) destinam-se a atender 
despesas mínimas de manutenção de programas 
prioritáriOs da área social, tais com-o: ao segurO
desemprego, à merenda escolar, ao apoio aos 
pequenos produtores do Nordeste, ao combate 
aos efeitos danosos da seca verde, ao controle 
de endemias, à aquisição de vacinas e leite para 
crianças carentes, e ao desenvolvimento de infra
estrutura social urbana. 

A matéria foi aprovada na Câmara dos Depu
tados e encaminhada à revisão do senado Fede
ral, conforme o disposto no art. 58 da Carta Mag
na. 

Do ponto de vista da competência regimental 
desta Casa, podemos afirmar que o projeto em 
exame guarda conformidade com as prescrições 
do art 61, § 1~. letra "c", da Constituição, bem 
como com as regras normativas do art. 43, § 
1<:>, inciso IV, da Lei n~ 4.320, de 1964, vez que
os recursos necessário-s para o atendimento das 
despesas relatadas correrão por conta da emissão 
de titulas de responsabilidade do T escuro Na
cionaJ. 

Ap.te o exposto, nosso parecer é pela aprovação 
do projeto. 

Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreifa) 
- Passa~se à discussão do projeto, em turno úni
co. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discu
ti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Càmara n~ 44, de 1987 (n<:> 5.438/85, 
na Casa de origem), que dispõe sobre- o Cál
culo do salário-benefício e o reajustamento 
dos benefícios de aposentadoria. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6Q da Resolução n9 1, de 
198_7,--designo o ·nobre Senador Jarbas Passa
rinho para proferir o parecer sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 44, de 1987. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -PA 
Para emitir parecer. Sem_ revisãO.)-- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: - - -

O ProjetO de Lei da Câmara n9 44, por iniciativa 
do Deputado José Eudes, dispõe sobre o cálculo 

do salário~benefício e o reajustamento dos bene
ficias da aposentadoria. 

I::-da filosofia da Previdência Social, Previdência 
que, aliás, aparece como uma das modificações 
do capitalismo liberal para o neocapitalismo, que 
a aposentadoria deve resguardar o valor com que 
o aposentado entra nessa nova ·categoria, de ma
neira que esse valor não seja desgastado, como, 
por exemplo, pela inflação, que é galopante no 
Brasil. Então, o que só acontece normalmente 
entre riós é que os aposentados são aposentados 
com determinado vaJor e esse valor, à proporção 
que o tempo passa, vai diminuindo como valor 
aquisitiVO. ___ -

Então, o objetivo, em prlmeíro lugar, pelo pro
jeto de lei, é fixar o que é o salário-benefício, 
defini-lo de maneira a evitar, também, a fraude. 

Quando passamos pela Previdência Social da 
primefra vez, Sr. Presidente, para fazermos frente 
a essa fraude que era muito comum - o patrão 
cOmbinar com o empregado, especialmente com 
o empregado que ele quisesse beneficiar, uma 
modificação do seu salário meramente fantasio
so, não era nem verdadeiro, fazia no último ano 
esse aumento, de maneira que a aposentadoria 
podia-se fazer com o melhor salârio, embora ele 
fosse in~iramente fiçtido. Para evitar isso, partici
pamos do ponto de vista de que era preciso impe~ 
dir que o processo se desse fazendo recuar no 
tempo três anos~ corrigindo_os dois anos anterio
res_., rn~ ti?~ mO$ iss_o _oo tempo em que a inflação 
era bem menor do que a inflação atual; era uma 
inflaçãÇ> da ordem_de 40% e depois de 20% ape
nas. Agora o projeto do Deputado José Eudes 

. parece-me inteiramente pertinente e justo, na me-
diçla em que fa-z o_ salário-benefici9 igual a 1/24 
da soma dos 24 últimos salários de contribuição, 
atualizados pelos índices de correção monetária 
relativa aos meses·em que foram pagos. Portanto, 
não haverá mais o prejuízo no último ano. O apO
sentado não será: prejudicado no últirn_o ano, por
que no último arlo- não- Se corrigia, e estamos 
aí com uma inflação que, segundo os dados mais 
recentes, ultrapassa a 300% ; iSso significaria uma 
perdã Violenta na hora em que o contribuinte pas
sasse _à -~ituação de aposentado. 

No § 2'1, di? S. Ex~~: 

"O valor dos benefícios de aposentadoria, 
auxílio-doença e pensão não poderá ser infe
rior ao salário-benefício." 

Então, regula como fazer o cálculo do salário
beneiTcio e não permite que os valores dos bene
fícios de aposentadoria, auxílio-doença e pensão 
possam ser inferiores ao salário-beneficio. 

Fmalmente, no seu art. 2°, S. Ex' caracteriza 
que: 

''Os beneficias de prestação conttnuada, 
atualmente pagos pela Previdência Social, 
serão reajustados de acordo com os índices_ 
de correção monetária correspondentes, de 
modo a restabelecer os respectivos valores 
reãis." 

_ t, pelo menos, o mínimo que se pode fazer 
em benefício dos aposentados, para que eles não 
tenham o seu valor tão diminuído, tão corroído 
pelo processo ínflacionário. 

-o_ prÇ>jétO,- -sob exari1e, originário da Câmara 
dos Deputados, de autoria do Deputado José Eu
des, dispõe que o valor dos beneficias de presta-
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ção continuada referentes ao auxílio-doença, pen
são, allX11io-reclusão, abono de permanência em 
serviço e aposentadoria, terão por base o salário
beneficio (art. 1°, caput), estabelece a forma de 
cálculo do salário-beneficio (art. 19, § 1"), proíbe 
que o valor da aposentadoria, do aUXIlio-doença 
e da pensão seja inferior ao saJário-b_eneficio (art. 
1 ", § 2?), prevendo, ainda (art. 2?), a forma de 
reajustamento dos benefícios de prestação conti
nuada. 

2. Na justificação, argúi o autor: 

"Dispensável enfatizar, pOr demais notório, 
que a corrosão de quaisquer proventos ou 
salários, acarretada pela brutal inflação em 
que, lamentavelmente, ainda se debate o 
País, alcança índices insuportáveis, incontro
láveis." 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Depu
tados, foi a proposição apret:iada pelas doutas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho 
e de Finanças, as quais, no âmbito das respectivas 
atribuições regimentais, opinaram favoravelmen
te à sua aprovação, tendo a última a ela aposto 
duas emendas. FinaJmentê, no plenário daquela 
Casa, foi ela acolhida com substitutivo. 

4. lnobjetável quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, conforme ates
tado pela douta Comissão Ue Constituição e Jus
tiça da Câmara dos Deputados, justo no seu obje
tivo de minorar a defasageni dos benefícios previ
denciários, especialmente das aposentadorias e 
das pensões, nas circunstâncias da vida em que 
as necessidades do segurado são maiores, o pro
jeto merece o apoio desta Casa. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto, por oportuno e conveniente. 

Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, o parecer 
é inteiramente favorável ao projeto. 

(Manifestação das gaJerias.) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa~se à discussão do projeto, em turno úni
co. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Concedo a palavra, para discutir a matéria, 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
discutir.) -Sr. Presidente: 

É com muita honra que o Senado recebe, hoje, 
à tarde, esta comissão dos aposentados do Pais. 

Quando se anda pelo interior, -sr. Presidente, 
vê-se que a situação dos aposentados é de desola
ção. A aposentadoria, em qualquer parte, tem irn
plfcita a concepção de que -ela seja um prêmio 
para quem trabalhou a vida toda, mas, no Brasil, 
é uma infâmia. Não sei se V. EX" já tiveram a 
oportunidade de ver um contracheque de um 
aposentado, sobretudo do setor agrícola. Aqui, 
no Brasil, o aposentado de um determinado nfvel 
para baixo Integra urna classe diferente; como 
se fosse a miséria remunerada, não dá para nada 
a aposentadoria pungente. 

Fãço, então, um apelo ao Uder do meu Partido, 
e através de S. ~ o Presidente da República, 
no sentido de que acolha esse projeto, que o 
mesmo venha a ser sancionado, que Sua Exce
lência não o rejeite, vetando-o. 
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No Projeto de ConstltWção, que estamos elabo
rando, demos um tratamento especial à aposen
tadoria: "Ninguém no País se aposentará com 
menos de um salário mínimo", este salário terá 
um valor real, não serâ nominal. Por conseguinte, 
a nossa expectativa é o de_ que os futuros salários 
sejam melhores do que esses, a nível de aposen
tados. 

O projeto, ora em discussão, tem a finalidade 
de proteger, de vir em socorro de silua!;ãO ins_tante 
para os aposentados brasileiros que vivem de ma
neira a mais dolorosa, a mais gritante e a mais . 
desamparada possível. _ 

Voto no sentido da. aprovação. (Manifestação 
das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
- A Presidência solicita às galerias que não se 
manifestem. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Fer_re_ü:a1 
-Concedo.,. palavra, para discutir, ao nobre Se
nador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB -
PI. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado discute hoje o Projeto de Lei da Câ~ 
mara n~44, de 1987, de iniciativa do nobre Depu
tado José Eudes. 

Trata~se de proposição da maior importância, 
Sr. Presidente, porqUe começa a_ faze'r justiça não 
apenas aos futuros aposentados da_ Previdência 
Social. como também aos atuais aposentadoS- e 
a trabalhadores que ainda estão prestando servi
ços. O nobre Senador Jarbas Passarinho no seu 
brillhante e c:onciso parecer demonstrou o inteiro 
cabimento da iniciativa. 

Como se trata de uma proposição dentro da 
filosofia social que faz justiça aos aposentados 
e aos que estão trabalh_ª-ndo, terá e não poderia 
deixar de ter - o meu apoio. 

Quero lembrar à casa que a inflação do mês 
de novembro, que está terminando, atingiu a 
12,8%, quase 13%. Sr. Presidente,. não é possível 
que continuemos com esses altos ín<;lices inflacio
nários e, ao mesmo tempo, com reajustes nos 
preços de automóveis e de Ot.Jtras mercadorias 
sem que as aposentadorias sejam devidamente 
reajustadas. Trata-se, portanto, de urna iniciativa 
altamente justa e por isso terá o nosso apoio. 

Não quero, no momento, tratar apenas deste 
projeto_ que dispõe sobre o cálculo de salário-be
neficio e o reajustamente dos beneficias de apo
sentadoria, projeto que esperamos ver aprovado 
aqui e que o_ Senhor !?residente da República, 
fazendo também justiça, o sancione o mais breve 
possível. Sr. Presidente, numa hora em que_ aPre
sidência da República baixa mais uma vez decreto 
reajustando o Piso Nacional de Salários para Cz$ 
3.60Q;QQ, ~~c@reçc;> _que este salário, mais c~n(jo 
ou mais tarde, vai servir de !:?ase para a aposen~ 
tadoria, já que, como se lê no art. 1 ~ do projeto, 
"o valor dos benefícios de prestação continuada 
referentes ao auxílio-doença, pensão, auxílii:He
clusão, abono de permanência em serviço e apo
sentadoria terão por base o salário-beneficio". 

E nos termos do art. }9, § 1 ", da proposição, 
o salário-beneficio ·corresponderá. à nlédiã- dos 
últimos 24 salários de contribuição, devidamente 
atua1izados. 

Ora, Sr. Presidente, esse salário minlmo, que 
hoje se chamei Piso Nacional de Salários, de Cz$ 
3.600,00, ainda não atende, como exige a Consti
tuição vigente, às necessidades básicas do traba
lhador_ e de sua família. 

6s$irn sendo, Sr. Presidente, apelo ao Senhor 
Presidente_ da República, porque estou certo_ de 
que ·esta Casa aprovará a proposição, no sentido 
de que Sua Excelência não se deixe levar pelo· 
conselho de_alguns tecnoc:ratas mas, ao_cgn~ário, 
que sancione, com a maior brevidade possível, 
a proposição. Ao lado disso, espero que o Se'nhor 
Presidente da República continue a reajustar o 
-Piso Nacional de Sa1ários, sempre fazendo justiça, 
para que possamos, pelo menos, recuperar, em 

1 houve, no sa]ário mínimo, aquele valor aquisitivo 
que vigorava no tempo do saudoso Presidente 
Juscelino Kubitschek. (Manifestações das gale
rias.) 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 
--0 sR. PRESIDENTE (José-lgnácio Ferreira) 
--Concedo a péilaVra aO eminente Senador Ro-
nan Tito. . _ ____ ___ . . . 
~O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 

dl_Sç::utir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
fui visitado, hoje pela manhã, por aJQuns aposen
taOOSOõ meu -Estado, Minas Gerais, que vieram 
pedir apoio, como se isso (asse necessário. Àliás, 

·-Sr. Presidente, temos que começar a fazer"i.irna 
revisão, inclusive na semântica: aposentado quer 
dizer '1ançado aos seus aposentos", quando, na 

- realidade, pessoas que trabalharam durante 35 
anos e quEr cOffieça~m muitQ cedo a dar a sua 
contribu_i_ção para o cr~imento e para a prospe
ridade deste País, muitas vezes, conseguem pela 
sua contribuição de 3_~ anos usar o termo ~posen
tar-se, que com a_ inflação que está af, vai confis
cando bens a torto e a direita, principa1mente dos 
assalariados. Em termos de subtrair recursos, ela 
ganha hors-concours esse campeonato, sub
traindo dos aposentados, muitas vezes, o seu salâ
rio, que Já era pequeno à época da aposentadoria. 

Agora,-este projeto de autoria do Deputado Jo
Sê Eudes, e o substitutivo do Deputado Juarez 
Antunes e do Deputado Luiz Salomão vêm repor 
as coisãS nos lugares e, por isso mesmo, corrigir 
as aposentadorias de pessoas que, muitas vezes, 
são obrigadas a trabalhar muito mais depois de 
aposentados, porque as empresas levam em con
ta que o _ _indivíduo já tem uma aposentadoria e 
precisa completar o seu ganho. Baseando-senis
sO, ela passa a remunerar muito pior aquele indiví
duo-que não quer registrar-se novamente na em
presa, para diminuir o que ele já recebe da Previ
dência Social. 

t: da ~ajor justiça esle projeto e apenas pedi 
a palavra para registrar o meu vóto favOráveL 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
_:_Concedo a palavra ao eminente Senador Mau
ricio Corrêa, para discutir a matéria 

O SR. MA(!RiCIO CORRÚ (PDT - DF. 
Pãi-à discutir. Sem revisão do ora-dor)- Sr. Presi
dente, Srs~ Senadores:. 

Na verdade eu me dispen-saria de fazer qualquer 
comentário a propósito da discussão desta maté
ria, em virtude da exc~lência c9m que ~o!aç_ou 
a questão, aqui no Plenário, o eminente Relator 
e Colega Járbas Passarinho. 
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Todavia, rne parece ser de inteira justiça deixar 
bem clarificado que se trata, na_ verd~~. de um 
pt'ojetó de iniciativa do ilustre Dêputado José Eu
des, mas em cuja discussão, no Plenário da Câ~ 
mara dos Deputados, a matéria foi éipreciada em 
forma de um substitutivo apresentado pelos hon
raçlos Deputados que, com muita honra, integram 
a bancada do P[)T- o Deputado Juare:z Antunes, 
e o ilustre Deputado Luiz Salomão. 

E, como se sa1ientou aqui, rapidamente, na ver
dade esta questão já está decidida no texto da 
Constituiçâ9 até agora prevalente na Comissão 
de Sístematizaç·ão, mas de uma forma di(erente, 
por proposta também de um ilustre Deputado 
do nosso Partido, o Deputado pelo Rio Grande 
do_ Sul fioric:eno Paixão. 

A proposta do Deputado Josê Eudes ~ra no
sentido_ do sa1ário máximo, e a proposta que se 
converteu no êxito deste subsb1utivo é, na verda
de, a soma dos 24 meses corrigida monetaria
mente, segundo os índices de inflação que foram 
apurados. 

De _sorte que, no mérito, eu não teria mais nada 
a acres_c_entctr, rnas apenas reitero a absoluta justi
ça_ que se faz a uma. categoria ql.ie tem sido des
prezada, esquecida, que são os trabal.h~dores 
aposentados, e que, com a sanção deste proejto 
de lei, ao se converter em !e~ vai repor uma justiça 
a esses trabalhadores brasileiros que se encon
tram com seus salários defasados, com s~us pq:::~
ventos defasados e, portanto, a iniciativa que vejo 
que se transforma em uma unanj_roidade, se con
verte em consenso nacional, em prol dos injusti
çados aposentados brasileiros. 

Era o que tinha .a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira) 
-r-ara discutir, tem a palavra o eminente Senador 
Odadr Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -- -

O projeto que esta Casa, neste mom~to, discu
te, de n9 44, que dispõe sobre o cálculo do salârio
beneficio e o reajustamento dos benefícios de 
aposentadoria, já foi exaustivo e brilhantemente 
dissecado pelo eminente Senador Jarbas Passa
rinho, que, com rara felicidade, interpretou-o do 
começo ao fim, ressaltando os seus aspectos po-
sitivos e a sua atualidade, --

Tenho nos últimos dias, Sr. Presidente, qu-ando 
da votação de outras matérias - e não é o caso 
neste momento, uma vez que_se_descute o projeto 
-, requerido verificação de quorum. na tentativa 
de fazer com que o Senado Federal, nos fms de 
ano, vote as matérias com quorum regimental
mente exigido. E pretendia levar este compor
tamento atê o dia 4 de dezembro, quando realiza
remos a nossa úitirii.a sessão para a aprovação 
das matêrias que estão submetidas à' apreciação 
do Senado da República. 

Entretanto, em face da discussão deste projeto 
que, inegavelmente, faz justiça a uma categoria 
de funcionários de trabalhadores marginalizada 
neste País _e que não tem c:onSegui_do, ao longo 
destes anOs, Sensibilf:zar os poderes públicos e 
o próprio Poder Legislativo para a extrema gravi~ 
dade de sua situação, neste,_, pr1omento, assumi 
com div~rsas lideranças a· Compromisso de não 
requerer verificação de quorum quando da vota-
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ção desta matéria e submetê-la. como é também 
de praxe regimental, à votação _dos líderes partidá
rios, porque considero a matéria importantíssima 
e faz justiça, como eu disse, a essa categoria de 
marginalizados neste País. 

Eram as considerações que eu- "gostaria de fa
zer, não me atendo à análise do projeto em si 
mesmo, porque já foi dissecado, de forma brilhan
te, inteligente e oportuna, pelo eminente Senador 
Jarbas Passarinho. 

Espero que o Senado Federal possa não só 
terminar a dis_cussão desta matéria nesta tarde, 
como, na primelra sessão extraordinária a ser con
vocada, possa a matéria ser submetida à votação. 

O SR. PRESIDEN'IE (José Jgnáclo Ferreira) 
- Cancendo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Borges, para dlscutir a matéria. 

O SR. MAURO BORGES (PDC ~ GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, após ouvir o magnífico relatório 
do Senador Jarbas Passarinho sobre a matéria 
em pauta, não temos outra alternativa, e o faze- ' 
mos com a maior satisfação, a não ser dizer que 
o Partido Democrático Cristão está inteiramente 
de acordo com a aprovação da matéria. 

Lemos todos os dias nos jamais e vemos nas 
televisões o anúncio de _que o Governo faz tudo 
pelo social, é um verdadeiro sJogan do atual Go
verno: "tudo pelo social". 

Há várias maneiras de se atender ao social, 
através da aplicação nos setores de habitação, 
saúde.lnómeras: são as formas de se atender ao 
social, mormente fazendo contribuições _diretas 
de_ alimentação, sobretudo às crianças, através 
do auxilio-alimentar. Mas nenhuma forma é me
lhor do que pagar o que -é devido a cada um, 
a distribuição da renda diretamente aos interes-
sados. Esta é a melhor fórrna, porque cada um 
aplica da maneira mais sábia, de acordo com 
as suas necessidades. 

Por isso, aprovamos o projeto com toda a satis
fação. (Muito bem!) 

O Sr. José fgnáôo Ferteira, 1~ Vlce-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presf· 
dente. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, 
peço a paJavra. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Ca
margo, para discutir. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PIB- PR 
Para discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Vivemos um momento; aqui, na Casa, que se 
poderia dizer de uma convergência trabalhista, 
e a trum não foi surpresa ouvir o parecer do Sena
dor Jarbas Passarinho, um homem, como eu, 
seguidor do pensamento social cristão, que lan
çou as bases do trabalhismo no mundo. 

Fiquei satisfeito, indusive, ao ver a felicidade 
com que os nossos deputados trabalharam na 
Câmara, fazendo um substitutivo que, na verdade, 
praticamente, repõe a proposta original. Ê evi· 
dente que, com a correção monetária, a não ser 
que houvesse ganhos re<Us muito evidentes no 
último ano, refaz-se, praticamente, o último mês. 

Fói, efetivamente, um trabalho muito bom este 
feito na Câll!ara, com o substitutivo. 

.é: eviden(e_ que se trata de uma filosofia segun
do a qual aquele que trabalhou durante anos e 
anos, na hora em que se aposentar, deva receber 
aquilo que ganhava quando trabalhava, porque 
não é passivei que ele, nessa hora, tenha que 
ser mais ppbre, ou seja, na hora em que já terá 
cumprirl'\_Com o seu dev~r, com a sua parte de 
trabalho:J>ara o crescimento do País! passa __ a _ser 
cada vei ·mais pobre, ~o S. Ex" se referiu, em 
terrn~e seu póder aquisitivo. 

Assifu, neste mom~nto, como todos os traba
lhista~ defendendo o primado do trabalho - e 
faJo também em nome do meu Partido, o ~artido 
Trabalhista BrjlS.ileiro - dou total agoio a este 
projeto. 

O Sr. Carlos ChiareUi- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto I.ucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia
relli, que falará corria Líder do PFL 

O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS. 
Çomo Uder, sem revisão do orador.)-Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Esgotada a análise técnica da matéria- inclu
sive pelo preclaro parecer do Senador de hoje 
e ex-Ministro da Previdência de ontem, conhe
cedor profundo da matéria, Jarbas Passarinho-, 
estamos diante de um projeto absolutamente per
tinente, quer pelo fato de que encurta o prazo 
em que se calcula a média para definir o vaJor 
do salário-benefício, quer pelo fato de que se esta
belece algo que a justiça vem acolhendo, através 
de uma série de ações que têm merecido guarida, 
pelo menos daqueles magistrados com maior 
sensibilidade social, que é o de preseJVar o valor 
real do beneficio, no decurso do tempo, e impedir 
que ele seja corroído pelo processo inflacionário. 
O projeto tem esses dois propósitos: encurtar a 
média de aferição, reconceituando o salário bene
fício e prese-rvando-o valor real do beneficio, em 
ténilOs dó seu momento inicial de aquisição no 
decurso óo tempo. - · 

Por isso~ partindo_ do princípio de que seguro 
social baseia-se no conceito de seguro, que é 
o dê antes de, pago para receber, contribuo para 
ter o direito de, wna vez inválido, uma vez enfer
mo; uma vez-preenchendo os requisitos da idade, 
do tempo de serviço, eu, que contribuí e ajudei 
o fundo comum que representa a solidariedade, 
ttil1ho o direito de, indMdualmente, desfrutar da
qwlo que não me é dado por caridade ou por 

- assistência, maS que me é dado no fWldamento 
jurídico do seguro como· contribuição prévia e 
beneficio futuro, o princípio que o Direito italiano 
chama, em matéria de previdência, de c::orrespe
tivitá, que é a correlação exata entre o que se 
paga e o que se recolhe. 

Penso que se trata de um projeto moderno, 
eficaz e pertinente. Por isso, pela sensibilidade 
social e pela justeza e justiça técnica, a Bancada 
do Partido da Frente Liberal dá pleno apoio à 
iniciativa e vota a favor do projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Caricedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho, 
para discutir a matéria. 

Terça-feira 1 3341 

O SR. ME1RA FILHO- (PMDB- DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.}-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Sei que, pela forma regimental, a galeria não 
pode manifestar-se, mas, Sr.- Presidente, como 
aposentado que sou, tomo a liberdade de, perante 
esta Casa, manifestar a minha gratidão, primeiro 
ao Senador Jarbas Passarinho- e, posteriormente, 
aos dois Deputados autores do projeto aqui pre
sentes, porque sou um aposentado do Ministério 
da Justiça, como- locutor de A "Voz do Brasil". 
Em 35 anos de trabalho prestados à Nação, hoje 
percebo um pouco mais do que cinco sa1ários 
mínimos. 

De maneira que, como aposentado, me mani
festo, agradecendo de coração, e, como Senador, 
parabenizo a Casa, porque senti que o Senado 
está uníssono ao lado dos aposentados que têm 
sofrido, no transcorrer do tempo, tantas injustiças 
e que podem agora, perfeitamente, serem repa
radas. 

Parabéns ao Senado Fedefal (MãrufestáÇão 
da galeria.) 

O Sr. Pompeu de .Sousa - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Com a palavra o nobre Senador Pompeu de Sou
sa, para discutir a matéria. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas um brevíssimo comentário. Depois do 
brilhante parecer do nobre Senador Jarbas Passa
rinho - aliás, biilhante é proverbial com S. Ex' 
- depois da manifestação unânime de todos os 
oradores que me precederam, não me cabe 
acrescentar mais nada, Sr. Presidente, senão um 
breve comentário. Também sou aposentado, mas 
não vou a]egar essa condição. Eu na verdade, 
me aposentei com 40 anos de trabalho porque 
me esqueci que poderia ter pedido aposentadoria 
aos 30 anos de serviço, país que era jornalista, 
e não requeri nem o "pé na cova", de tão distraído 
que sempre fui. 

Sr. Presidente, o que eu quero dizer a V. Ex' 
e a esse_ Senado é que, na verdade, este é um 
assunto exemplar, que deve servir de exemplo 
- realmente, vá lá o pleonasmo - o exemplar 
deve servir de exemplo a este PaJs, deve setvir 
de exemplo ao empregador, ao patrão - seja 
ele o empresário privado ou seja o Estado -
para que o trabalhador seja tratado com a digni
dade que merece e corno gente, em situação 
humana, nunca em condição subumana; condi
ção que se acentua ainda mais no aposentado. 
Porque, Sr. Preside-nte, enquanto o trabalhador 
está na ativa, é tratado apenas _como mão de 
obra, como força-de-trabalho; e, quando passa 
para a ca~oria de aposentado, é tratado como 
bagaço. É preciso que se acabe com isso neste 
País. (Manifestação da galeria.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao Senador Fernando HenriL 
que Cardoso, Líder do PMDB, para discutir a ma
téria. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDQ. 
SO (PMDB -SP. Como Líder: oi:m!l diScutir. Sem 
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reViSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Sabem V. ~s que raramente acrescento, por
que tenho pouco a acrescentar, Alquilo que os 
meus colegas do Senado dizem a respeito das 
leis que para aqui vêm. Até porque procuro seguir 
um preceito, me disseram que era cunhado, se 
não me engano, _de Nereu Ramos, mas outro dia 
estava lendo um livro sobre a Constituição ameri
cana. "Miracle of Philadelphia", e verifiquei que 
lá já se dizia a mesma coisa. Se não me engano, 
um representante chamado Sherman dizta o se
guinte: "A maioria não fala, vota". 

Então, como Uder da maioria, normalmente 
não falo, peço para que votem. E desta vez vol! 
fazer a mesma coisa. Não preciso dizer mais nada, 
vou apenas dizer que o PMDB vai apoiar o projeto 
e, portanto, o outro estará aprovado. (Manifes
tação da galeria.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-· 
Continua em discussão o Projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos regimentms. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 48, de 1987 (no 9/87, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a cria
ção e extinção de cargos nos quadros perma
nentes das Secretarias do Tribunal Superior 
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos tennos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre_Senador Maurício Corrêa 
para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 48, de !987. 

O SR. MAORÍCIO CORRM (PDT - DF. 
Para emitir parecer. Sem revisão.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Trata-se de exposição de motivos feita pelo 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, "que dispõe 
sobre a criação e extinção de cargos nos quadros 
permanentes das Secretarias do Tribunal Supe
rior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
e dá outras providências". 

A matéria foi encaminhada pelo Executivo à 
Câmara dos Deputados, onde mereceu aprova
ção com algumas emendas. Umitar-me-ia ape
nas a ler aqui uma emenda que foi introduzida 
e que se consubstancia no parágrafo único, que 
não consta do projeto oficial do Tribunal Superior 
Eleitoral tampouco da mensagem presidencial. 

Diz o parágrafo único: 

"Os cargos que excederem a lotação exis
tente serão preenchidos preferencialmente 
por s_eNidores requisitados d~ outras reparti
ções, federais, estaduais ou rbunlcipais, em 
exercício na data da publicação desta lei, ob
servados os seguintes critérios de prioridade: 
I- ingresso no serviço público mediante 

concurso de provas ou de provas de títulos 
destinado ao preenchimento de cargos de 
igual nível de complexidade; 
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n·= qua~ficação profiSsional adequada ao 
exercício do cargo; 

DI- teinpo de exercício em cargo equiva· 
lente; -

IV- tenipo de serviço público. 

Na Câmara, essa emenda foi apresentada pelos 
nobres Deputados Homero Santos e Jos_é Lou· 
renço, üder do PFL 

O Relator se pronuncia favoravelmente à manu
tenção do texto originário da Câmara pelas se
guintes razões: todos sabemos que os Tribunais 
Regionais E_Jeitorais, principalmente nas épocas 
de campanhas eleitorais, funcionam graças aos 
funcionários que são requisitados do Executivo. 
Esta seria a oportunidade desses funcionários que 
se encontram requisitados nesses Tribunais por 
1 O, 15, 25 anos, de terem a sua situação funcional 
resolvida no Tribunal Regional Eleitoral respec
tivo. 

Além do mais, a proposta originária do Tribunal 
Superí_o_r_ Eleit()(~- evidentemente, não_admite, 
não propugna pela _contemplação de~ parágra
fo único, porque daria margem aos Tribunais Re· 
gionais E1eitorals preencherem esses cargos, ou 

- -mediante concurso ou mediante admissão de for
ma excepcional. Daí me parecer extremamente 
justo e correto que esses funcionários requisi
tados, e que preencham os requisitos, sejam be
neficiados, também, com esse dispositivo. 

Sr. Presidente, desta forma, a opinião do Relator 
é no sentido do acolhimento total do projeto erigi

. nárfO da Câmara. 
t: o parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena, deixa a cadeira 
da Presidência que é ocupada pelo Sr. José 
lgnáclo Ferreira, J?-Vice-Presldente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 19..:....:Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMEIYDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO 
PRQJETO DE LEI DA oiM4iM N• 48, DE 1987 
(N' 9187; NA 0\SA DE bRIGEfrf), Ql/E DISPÓE 
SOBRE A CRMpi"O E EXf"uYÇAÓ DE OIRO()$ 
NOS<XIADRóS PEliMANENTES DAS SECRE
TARIAS DO TRIEUIYAL SUPERIOR ElEITORAL 
EJXJS TR!BC!NAIS REGIONNS ELE!TORNS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDti'IC!AS: 

EMENDAN• I 

Suprima-se o parágrafo único do art 19 do pro
jeto. 

Sala das S_essóes, 30 de novembro de 1987. 
-SenadOr Alfonso Camargo. 

Justificação oral 

EMENDAN•2 
-- Inclua-se, onde couber 

O aproveitamento nos cargos de que trata o 
pre_sente projeto_serão preenchidos, em qualquer 
-hipótese, por meio de concurso público. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Senador Jutahy Magalhães 

Justifícação oral 

O Sr. Affonso Camargo - Sr. Presidente, 
peço a palavra para justificar emenda de minha 
autoria. 

Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Affonso 
Camargo, para justificar. 

O SR. AFFONSO <:AMARGO (PlB-PR. Pa
ra justificar. Sem revisão do orador)- Sr. Presi-
dente, srs. senadores: - -- ---

Para justificar a apresentaçãO dél rríinha ·emen
da, tenho a informação de que o Tribunal Regional 
do Paraná, no interesse da administração pública, 
no interesse da estrutura administrativa da Justiça 
Eleitoral que pretende ter uma composição mais 
estável de pessoas especializadas na área e admi
tidas por concursos, julga do maior interesse a 
eliminação supressivamente dessa emenda que 
foi colocada na Câmara, à revelia da proposta 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

O nobre Senador Jutahy Magalhães bem frisou 
que estamos votando tudo, nesta fase da Consti
tuição, aos atropelos, e que não há condições 
de se fazer um estudo mais apurado dessas maté
riais. 

A minha pretensão com-a·elrté"fida- e quanto 
a isso já comuniquei ao Tribunal Superior Eleitoral 
- era dar condições de, nesse interregno entre 
a discussão e a votação, que o TSE, se assim 
achasse conveniente, desse as suas razões às lide
ranças desta Casa, desse suas explicações, seus 
esclarecimentos, para que nós pudéssemos votar 
da melhor maneira possível. 

Este foi o objetivo da emenda, porque sei que 
há anos a Justiça Eleitoral pro·cura consolidar os 
seus quadros e nunca tem conseguido. Pareceu
me que com essa emenda acolhida pela Câmara 
nós prejudicaríamos o objetivo da Justiça Elei
toral. 

Por outro lado, o Relator da matéria deu as 
razões de que essas pessoas já trabalham há mui
tos anos e seriam injustiçadas caso ficassem pri
vadas dessa possibilidade. 

Que o assunto seja discutido; então disse à 
Justiça Eleitoral que procure fazer ver às Lideran
ças suas -rãzões, para que todos possamos votar 
com espírito -de justiça, na ocasião oportuna. 

" O Sr. Ju~y ~galhães -_Sr. Presidente, 
peço a pa1avrá para justificar a emenda que apre~ 
~n~. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães, para justificar. 

OSR.JQTAHY MAGAi.HAES (PMDB-BA 
Para justificar. Sem revisãO dó orador.) -_Si-. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Estava examinando esse prOJeto afigeiradit
mente, visto que, neste período Constituinte, não 
temos as comissões permanentes funcionando, 
onde são feitas as triagens dos processos que 
chegam para votação no Senado, e verifiquei que 
- pelo menos, no avulso que tenho em mãos 
- não existe a exposição de motivos. Não sabia 
eu, portanto, as razões que levaram o Tribunal 
a fazer essa proposta. Mas, fazendo urna sp_m,;:s 
aqill aligeirada, também, verifiquei que estavam 
extintos, salvo erro, 873 cargos, e foram criados 
1.482 cargos·, portanto, maiS 609 cargos. - · 

Tinha um conhecimento de que o Senador Af
fonso Camargo havia sugerido a supressão do 
parágrafo único; que seria uma medida da maior 
conveniência. O Relator da matéria, Senador Mau
ócio Corrêa, já ante_cipou. opinião contrária, mas, 
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permita~me S. Ex", as razões não me conven
ceram. Estamos numa fase em que devemos exi
gir para que se entre nas repartições públicas 
através de concurso público _e, exclusivamente, 
através de concurso. Hoje, aqui no Senado, temos 
autoridade para dizer isto, porque aqui só -adiniti
mos que se entre no Senado através de concurso 
público. 

Por Isso, Sr. Presidente, além de discordar do 
parecer e ser favorável à emendi!l do Senador 
Affonso CaniarQ'o, apresentei também uma 
emenda estabelecendo essa obrigatoriedade, pa
ra ser incluido, onde couber nesse projeto, que 
só serão admitidos para os cargos que são cria
dos, os cargos que excederem a lotação existente, 
através de concurso público. -

É necessário que o Senado aprove não apenas 
a Emenda do Senador Affonso Camargo, como, 
também, a que acabo de apresentar. 

O Sr. Carlos Chlarelli- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Chiarelli, para discutir. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. 
Para d!scutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Eu não poderia deixar de fazer este registro 
porque sobre a matéria também recebi solicita
ções da Associação dos Funcionários dos Tribu
nais Eleitorais, onde foi-me sugerida a posição 
de solidariedade à iniciativa de acolher a emenda 
que ora é apresentada pelo Senador Affonso Ca
margo, que vísa suprimir o § 1 ~. que tem como 
objetivo de certa maneira reclassificar, enqua
drando os servidores originários de outras repar
tições públicas que já tenham um serviço vincu-
lado à Justiça Eleitoral. __ 

Confesso a V. Ex' que faço essa intervenção 
no mesmo sentido da última manifest?ç~o do 
Senador Affonso Camargo. Acho que a matéria 
precisa ser debatida com ·maior profundidade, 
porque há razões nos dois sentidos: há razão no 
sentido do pleito dos servidores vinculados tradi
cionalmente à Casã, qu-epeiteiú:em ao seu qua
dro, no sentido de que, se a lei agora permitir 
aos que chegaram de fora uma condição de en
quadramento que até lhes dê um tratamento privi
legiado ou preferencial, prejudica-se a formação 
de um quadro usual, tradicional e conseqO:ente. 
Se, por outro lado, preservados a obrigação e 
o requisito de alguém s6 ter direito a esse bene
fido de enquadramento, mesmo originário de ou
tra repartição, se tiver acesso mediante concurso 
público, há uma idoneidade, uma seriedade, tam
bém, no texto do projeto. Por isso mesmo, penso 
que nós precisamos e deveremos nos debruçar, 
com maior cuidado, sobre as duas alternativas. 
Ambas têm argumentos, ambas têm a sua funda
mentação. Sabemos que, hoje, na Justiça Eleito
ral, há servidores requisitados de outros setores, 
há 10, 12, 15 anos, e que estão a realizar uma 
tarefa pertinente, e que é praticamente a tarefa 
essencial da natureza do órgão. Se eles não tive
rem esse direito, neste momento em que se dá 
uma afeição mais adequada ao quadro de car
reira, à estrutura funcional, claro que haverá um 
visível processo de desestímulo e desinteresse. 

. Por outro lado, dar vantagens aos que chegaram 

de fora, em detrimento daqueles que compõem 
o quadro funcional, daqueles que chegaram às 
suas posições, em decorrência de serem vincu
lados ao órgão, também parece uma proposta 
ext.réifüifnente inadequada e de proteção aos exó
genos. 

Por isso. creio que é hora de dar um interv;::tlo 
no procedimento e tentar negociar uma fórmula 
que seja compatível, quer com o respeito que 
se deve dar àqueles que, mesmo vindo de oLJI:ros 
órgãos, há muito tempo contribuem para a ativi
dade da Justiça Eleitoral, como também de res
peitar as ponderações dos que hoje já formam 
o quadro de carreira e que são a espinha dorsal, 
funcional da Casa. Por isso, é conveniente que 
possamos ter o tempo necessário para uma nego
ciação compatível e um encontro de convergên
-cia sobre essa situação funcional, que não me 
parece tão dificil. 

__ O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Fe11eira) 
- A Presidência, antes de encerrar a discussão, 
faz um esclarecimento ao eminente Senador Juta-

hy f\1\agalh~e~. -· --· 
-Efetivamente não- consta do Avulso- e a 

Presidência constatou __:_ o texto da exposição 
de motivos do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. 
Este tem _sido o comportamento da Casa ao longo 

- ae-decênios, ou seja, fazer a expedição dos avul
sos com base no que vem da Câmara dos Deputa
dos. Acresce que este é um ano atípico, com 
toda essa pletora de processos. 

A Presidência entende que V.Exa. tem razão. 
S_eguramerite-a Presidência terá oportunidade, na 
sessão legislativa, subseqUente, em que a Cása 
entrará em_seu comportamento de rotina normal, 
de quebrar essa seqO:ência de decênios em que 
se vem orientando a Casa, para a exp_ed!ção dos 
seus avulsos, pelo que aproyou a Câmara dos 
Deputados. _ _ _ _ _ 

A PiesidêitCía vai encerrar a discussão, em 
]9 turno. Encerrada a discussão. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa, para proferir parecer sobre as emen
das. 

O SR- MAURICIO CORRtA (PDT - DF. 
Para proferir pare-cer. Sem revisão -do orador) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A eménda apresentada pelo ilustre Senador 
Afonso Cari1argo, tem objetivo de suprimir o pará
grafo único do art. 1 ~ do projeto. Este parágrafo 
acrescido ao projeto original através de emenda 
na Câmara dos Deputados prevê o aproveitamen
to dos servidores requisitados pelos Tribunais das 
repartições federais, estaduais ou municipais e 
a do ilustre Senador Jutahy Magalhães, determina 
que "os cargos serão preenchidos em qualquer 
hipótese, por meio de concurso público. 

A minha posição é no sentido de que busque
mos um çonsenso com as lJderanças, para que 
a matéria seja adiada e encontremos um denomi
nador comum, porque é realmente uma questão 
controvertida. 

Parece-me extremamente injusto que o fun
cionário que está requisitado por um Tribunal Re
gional qualquer deste Brasil, seja, agora, na única 
oportunidade da vida que ele tem, alijado comple~ 
tainente ae qualquer melhoria. E sabemos que 
os Tribunais no BraSJl, fazem as nomeações de 
toda a natureza, preenchem os cargos segundo 
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a vontade deles. Seria a hora, portanto, de se 
promover a justiça com relação a esse pessoal 
que dá o seu esforço no trabalho dos Tribunais 
Regionais Eleitorais. 

Aqui em Brasília mesmo, não haveria condi
ções de se realizar as eleições se não houvesse 
a autorização do Poder Executivo para as requisi
ções dos funcionários que ajudaram o processo 
eleitoral na Capital da República. E são funcio
nários, muitos deles, que estão lá no Tribunal 
Regional Eleitoral há muito tempo, desde a sua 
inauguração, aqui, na Capital da República. O 
mesmo acontece em alguns Estados. Em Minas 
Gerais, por exemplo, onde recebi váarios telegra

_tnas, são muitos funcionários que se encontram 
nessa mesma situação. 

Portanto, a emenda apresentada pelo ilustre 
Senador Jutahy Magalhães: "O aproveitamento 
nos cargos de que trata o presente projeto serão 
preenchidos, em qualqÚer hipótese, por melo de 
concurso público", é uma medida de absoluta 
justiça dentro do comportamento de transparên
cia, de defesa do serviço público, no que tange 
ao seu ingresso pela via do concurso público. 

Certo seria encontrarmos uma forma de 
adaptar, justamente para faz_er justiçã, essas diver
sas_ situações. 

Neste momento sou obrigado a manifestar 
contrário a essas emendas, na esperança de que 
nós, através de um pedido de adiamento, consiga
mos encontrar um demominador comum, para 
realmente fazer justiça a esses que se encontram 
requisitados e, ao mesmo tempo, não permitir 
que transforme essa válvula num novo trem da 
alegria É o pare~_er. _ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
--A Presidência apenas quer ponderar a V.Exa. 
que a matéria será instruída nesta sessão, de ma
neira que vamos votá~la em sessão subseqüente. 

O Sr. Mauricio CÕrTêa- R:egimentalfnente 
nada impede que se peça a àdiamento ~a próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Não, nada impede. 

O Sr. Maurfdo COITêa-E isso que estamos 
tentando explicar. 

O Sr. Carlos Cblarelli -Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-V. EJc!' pediu a palavra? 

O SR. CARLOS CIIIARELU- Exalam ente. 
V. fr permitiria? 

Apenas, desejo uma informação: encerrou-se 
a instrução? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- ~ão, estamos ainda em discussão. 

O SR. CARLOS CIIIARELU- O problema 
é quanto ao aspecto regimental, porque, como 
a matéria se cinge a uma emenda e como ela 
é passive] de um entendimento com vistas a que 
ajustemos posições, talvez, o que se pudesse era 
não incluir essa matéria na pauta de uma sessão, 
digamos de amanhá, e dar um prazo talvez de 
48 horas ... 

O SR. PRESIDENTE (Jo.sé lgnácio Ferreira) 
-Estamos no 19 turno, ainda temos o 29 tumo . 
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O SR. CARLOS CHIARELLI - ... para que 
haja, entre o relator e o proponente da emenda, 
condições de aproximar a idéia ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Com absoluta obediência ao Regimento, tere
mos atendimento, dada a pretensão do eminente 
Senador Maurício Co«êa ... __ 

O 8{. Jutahy Magalhães - Concede-me V. 
Ex" a palavra para discutir ainda a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-V. Ex" tem a palavra para discutir. 

OSR.JQTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. 
Para discutir. Sem revfsãO do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

I:: um apelo. Como declaTei iniCiãl.ffierite, não 
tenho em minhas mãos a exposição de motivos, 
e a razão é mais do que clara, porque estamos 
num ano atípico ... e essas exposições, normal
mente, são examinadas nas Comissões, durante 
a tramitação normal, na Casa. Este ano, não te
mqs essa tramitação. 

Concordo, plenamente, com as opiniões do Se
nador Carlos Chiarem, do Senador Affonso Ca
margo, que há pouco, solicitou a pOssibilidade 
de entendimento. O que eu vejo aqui, no avulso, 
é a criação de cargos de médico, de auxiliar de 
enfermagem, de bibliotecário, que considero da 
maior importância para bS Tribunais Eleitorais. 
Agora, eu não sei se já existem esses médicos, 
se já existem esses auxiliares de enfermagem, 
nos diversos tribunais, se eles já estão requisi
tados. Não tenho nenhum documento que me 
mostre isso. Se não existirem já, Se já não estive
rem funcionando~ ficará a indicação do médico, 
do auxiliar de enfermagem ao bel-prazer dos tribu
nais? Ou será que nãO seria mais conveniente 
nós fazermos através do concurso público? Essa 
é a dúvida que eu tenho. Não conheço a exposição 
de motivos e não sei se esses funcionários já 
estão, realmente, trabalhando, se esses cargos 
que estão aqui, nessa relação, no anexo 3, já têm 
ocupantes. Então, sem saber isso, eu continuo 
mantendo o meu propósito do concurso público. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira) 
- Encerrada a discussão em 1 ~ turno a matéria 
figurará na Ordem do Dia da próxima sessão, 
em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
-ltem4: 

Mensagem no 251, de 1987 (nç 427/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4372,76 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1/87, 
designo o eminente Senador Meira Filho para pro
ferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~" 251, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Areia Branca (SE) contrate, 
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junto à Caixa E_conômfca Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vimentO Socicil- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

t. Pi-Oponente 

1.1_ De_oominação: Município de Areia Branca 
/SE. 

1.2 Localização (sede): Praça Joviniano Freire, 
s/n? -Areia Branca-SE 

2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
4372,76 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

2~3-Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti· 
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cr:o

-- ilograma a ser apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios-FPM. 
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 010/86, 

de 16 de setembro de 1986. 
Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope

ração enquadra-se nas normas operaCionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
terido em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
niefltõ da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeJro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluimÕs pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 299, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mtmldpal de 
Areia Branca (SE) a contratar opera· 
ção de crédito no valor coJTeSpon
dente, em cruzados, a 4.372, 76 
011'1 •. 

O Senado Federal resolve: 
Art )9 É a Prefeitura Municipal de Areia 

Branca (SE), nos termos do art. 29 da Resolu
ção n~" 93/76, alterado pela Resolução n9 

140/85, ambas do Senado Federal, autori· 
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.372,76 
OTN, junto à Caixa Económica Federa], esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvoMrnento Social- FAS, destina
da_ à aqulsição de veícUlos para transportes 
escolares. 

Art. 29 Esta resolução entra em vfgor na 
data de sua publicaçáo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni· 
co. (Pausa.) 

De~embro de 1987 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á -na se!ssão seguii1-
te, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem5: 

- ~ Mensagem n? 252, de 1987 (no 428/87, 
na origem}, relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 18.780,73 Obrigações do TesOu
ro Nadonal - OTN. (Dependendo de pare·' 
c~) - -

Nos termos do art. 69 da ResolUção no 1/87, 
designo o eminente Senador Meira Filho para pro
ferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem no 252, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Areia Branca (SE) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali· 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Soda! - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Areia Bran
ca/SE 

12 Lo·caiização (sede): Praça Joviano Freire, 
sfn9, -Areia Branca-SE 

2. Ananciamento 

2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a até 
18.780,73 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de meios-fios e pa-
vimentação poliédrica. _ 

2.3 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. Amorti
zação: a· (oito) anos. 

_ 2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor_ reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6" Garantia-: Vinculãção de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 

2.7 Dispos1tlvos legais: Let Municipal no 09/86, 
de 16 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômicos-fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-s_e em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 300, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Are1a Branca (SE) a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 18.780,73 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Areia 

Branca (SE), nos termos do art. 2'" da Resolu
ção n9 93n6, alterado pela Resolução n? 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 18.780,73 
OTN,junto à Caixã_Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destina
da à implantação de meios-fios e pavimen
tação poliédrica. 

Art :29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENI'E (José fgnácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão do projeto, em turno úniR 
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria farRse-á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira) 
-ltem6: 

mensagem n9 253, de 1987 (O'? 429/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Munldpal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 8.496,94 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n9 1, de 
1987, designo o eminente Senador Me ira Filho 
para proferir o parecer sobre_ a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n" 253. de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Areia Branca-SE, contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta ·na qualt
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento SociaL~ FAS, a seguinte operação de 
crédito: --
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Areia Branca 
12 Localização (sede): Praça Joviano Freire, 

sfn9, Areia Branca/SE. 

2. Financiamento 
2.1 Va_Jor: equivalente, em cruzados, a até 

8.4g6,94 OTN. 
22 Objetivo: implantaç.ão do_ Mercado Muni

cipal. 
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti

zação: 8 (oito) anos. 
2.4 Encargos.: juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em I 00% do índice de variação das OTN. 
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2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2~6 Condições de Amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 32 (trinta e duas) prestações 
trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimeStre 
civü, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Ci$. -2252,00 
1987-Cz$ 9.008,00 
1988-Cz$ 9.008,00 
1989-Cz$ 9.008,00 
1990-Cz$ 121.593,00 
1991-Cz$ 120A67,00 
1992-Cz$ 119.341,00 
1993-Cz$118217,00 
1994-Cz$ 117.091,00 
1995-Cz$ 115.965,00 
1996-Cz$ 114.840,00 
1997 -Cz$ _113.713,00 
2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo 

de Part!cipação dos Municípios - FPM. 
2.8 Dispositivos legais.: Lei Municipal n? O 1/86, 

de _09 de maio de 1986. 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto, 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, ooncluimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
-· N• 301, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de 
- Areia Branca (SE) a contratar opera
ção de crédito no valor con-espon
:dente, em cruzados, a 8.496,94 t:>Trt. - . 

O Sénado Federal resolve: 

M.·- }9. É a Prefeitura Municipa1 de Areia 
Branca (SE), nos termos do art. 2~ da Resolu
ção n~ 93/76, alterada pela Resolução n? 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 8.496,94 

-OTR, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação do Mercado Municipal. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Este é_ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (José lgnâdo Ferreira) 
-Passa-se à votação da matéria, em turno único. 
(Pausa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 
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O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira) 
-Item 7: 

Mensagem n9 254, de 1987 (n9 430/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.500 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos_ do art. 6" da Re~lução n9 1, de 
19S7, designo o nobre Senador Meira Filho para 
~mitir o parecer sobre él mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resoluç~o. 

O SR. MEiRA ALHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 254, de 1987, o Senhor 
Presiden~ da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Areia Branca (SE) contrate, 
jurifu à -Caixa: Econõmica Federal, esta mil qualiR 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Areia Branca 
12 Localização (sede): Praça Joviano Freire, 

s/n' 
Areia Branca/SE 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
9.500,00 OTN 

2.2 ObjetiVo: implantação de unidades -de-
saúde 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos 
Amortização: 8 (oito) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestra1mente, sendo_ o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 32 (trinta e duas) presta
ções trimestrais e sucessivas, caiculadas pelo sis
tema SAC, venc.íveis no último dia de cada trimes
tre civil, prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais: 

1986- Cz$ 2.517,00. 
1987- Cz$ 10.068,00 
1988- Cz$ 10.068,00 
1989- Cz$ 10.068,00 
!990- Cz$ 135.947,00 
1991- Cz$ 134.689,00 
1992- Cz$ 133.430,00 
1993-Cz$132.171,00 
1994- Cz$ 130.913,00 
1995- Cz$ 129.654,00 
1996- Cz$ 128.395,00 
1997- Cz$ 127.137,00 

2.7 Garantias:vinculaçãodequotasdo Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 4/86, 
de 12 de março de 1986, 

Nos aspectos económicos-financeiro, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. . .... 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
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tendó em vista a alta relevância social_ do ProJeto, 
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 

estabielece nonnas_ ·de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento _da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
O>financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO. 
N• 302, DE I 987 

Autoriza a Prefeitura M.uniclpal de 
Areia Branca (SE) a contratar opera~ 
çâo de crédito no valor correspon· 
dente? em cruJ:ados, a 9.500,00 
OTl'l. 

O Seriado Federal resolve: _ -
Art }9 :é: a Prefeitura Municipal de Areia 

Branca (SE), nos termos do art. 2" da Resolu· 
ç&o n" 93/76, al~~rado pela Resolução n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autori· 
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 9.500,00 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social"- FAS, _destina~ 
da à implantação de unidade de saúde. 

Art 2o Esta resolução_entra em vigor na 
data de sua publicação. - · -

Este é o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Passa-se à discussão da matéria, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem pe~a a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin· 
te, nos terrnos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira) 
-ltemB: 

Mensagem n' 255, de 1987 (no 431/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Munidpal de Arai Mo
reira, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 20.353A6 óbri9a
çóes do Tesouro Nacional- OTN. Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 -~ Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre Sen,ador Racbid Saldanha 
Derzi para emitir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR. RACHID SAlDAriHA DERZI (PMDB 
- MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Com a Mensagem n9 255, de 1987, o.Senhor 
PreSidente da· Rep(lblica submete à deliberação 
do S~ado Federal a aUtorização para que a Pre
feitura M~cipal de Arai Mor~ira (MS1 contrate, 
jtmto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: . 
1. Proponente 

1.1 Denominação; Munldpio de Aral Morei
raiMS. 

12 Localização (sede): Rua Bento Marques n? 
627 '--Atai Moreka/MS 
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2. Financiamento 
2-.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
20.353,46 OTN. . 

22- Objetivo: Implantação de centro comuru
tãrio. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze} anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajusw 
tado de acordo com o fndice de variação das 
OTN. 

2.5 -Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parceJas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municiplos - FPM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 229/86, 
de 26 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção_-enquadra~se nas narinas operacionais do 

.FAS. 
_No mérito, o pleitO enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de eJaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mentO- da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos, favoravelmente, .sob os aspe<1o.S econô
rriico-fmanceiro e Jegal da matéria. 
· -- Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 303, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
~-Arai Moreira (MS) a contratar opera· 

ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.353,46 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
-Art _ 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Arai 

Moreira (MS), nos termos do art. 29 da Resolu
ção n<? 93/76, alterado pela_ Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de ctêdito no valor 
COrrespondente, em cruzados, a 20.353~46 
OTN,junto a Caixa EconômJca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de centro comunitário. 

Art. 2~ Esta resoJução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDErfiE (José Ignácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão da matéria, em tumo 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 

O SR. PRES!DE!'ITE <J~osé lgnácio Ferreira) 
-ltem9: 

Mensagem n• 264, de I 987 (n' 440/87, 
naorigem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Pref~ittJra Municipal de Piraju, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
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de crédito no valor correspóndente, em cru
zados, a 41.331,78 Obrigações do Tesouro 
Nacional---:: OIN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no I, de 
1987, designo o nobre Senador Áureo Mello para 
emitir parecer sobre a mensagem, oferecendo o 
respectivo projeto de resolução. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 264, de 1987, o Senhor 
Presidente_ da RepúbliCa submete- à debberação 
do Senado Federal a autoriZaÇão pal-a que a Pre
feltura Municipal de Piraju (SP) contrate, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
So.dal......:. FAS, a seguinte operação de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação : Munidpio de Piraju!SP 
12 L.ocaJização (sede): Praça Ataliba LeoneL 

173, fone' (0143) 51·1164 18800- P~aju/SP 
2. FJnandamento 

2. I Valor: equivalente, em cruzados, a_ !Eité 
41.331,78 OTN. ~ 

22 Objetivo: implantação de creches. 
.2.3 Prazo' carência: até 3 (três) anos. Amorti· 

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos:- juros de 3% ao ano, cobrados. 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
sei'.& liberado em pareei~ de acordo com o cro--
nogralna a ser ;:~presentado. _ 

2.6 G.ãrarl.fía: viilCulação de parcelas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 1372, 
de 7-7-87. 

Nos aspectos económico-financeiro, a opera
ção enquadra~se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã-. 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância socíal do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado federal durante o pertodo de funciona~ 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, _opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PRdJETO DE RESOUJÇÂÓ 
No 304, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Plraju (SP) a contratar operação de 
crédito no valor c:on-espondente, em 
cruzados, a 41.331.78 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeltura Municipal de Pifaju (SP), 

nos termos do art. 2? da Resolução n" 93176, alte-. 
rado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, _em_ cruzados, a 
41331,78 OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de crec:hes. 
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

I:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão da matéria, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Item 10: 

Mensagem no 268, de 1987 (n9 444/87, 
na qrigem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura municipal de Poconé, 
Estado do Mato GrossO, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 8.437,37 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6_? Resolução n9 1, designo 
o nobre Senador Louremberg NUnes Rocha para 
emitir parecer sobre a mensagem, oferecendo o 
respectivo projeto de resolução. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PMDB - MT. Para emitir parecer.)- Si-. P~esi
dente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 268, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à delfberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipa1 de Poconé (MT) contrate, junto 
à CaiXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento- Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

I .1 Denominação: Muntcíplo de Poconé/MT 
12 Localização (sede): Praça da Matriz, s/n~ 

Poconé-MT 
2. Financiamento 

2. I Valor: Equfvalente, em cruzados, a até 
8.437,37 OTN. 

22 Objetivo: Implantação de unidade escolar. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: I2 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uheração: O fmanciamento 
serã iíDeraâo-errfparcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias--10\t 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
7I5186, de 9 de outubro de I986. 

Nos aspectos económicos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante_ o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econóf11:i
co-fmanceiro e legal da matéria. 
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Assim sei-tdo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do segulnte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
~ ~ ~ N• 305, DE I987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Poconé (MT) a contratar operação 
de crédito no valor coJTeSpondente, 
~ cruzad~s. a ll .437,37 ~~· . 

O Senado Fedetal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Peco

nê (MT), nos termos do art. 29 da Resolução 
n~ 93176, alterado pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.437,37 OfN, 
junto à ·caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de unidade escolar. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publica~ão. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin-
te, nos ~e_rmos regimentais. - -- -- - -- -

O SR.. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Item 11: 

-Mensagem n9 275, de 1987 (n9 45 i/87, 
na origem), relativa à proposta para que s_eja 

----auto~zada a prefeitura Municipal de Belo Ho
riZOilte, EStado de Minas Gerais, a contratar 
opei-ação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 466.400,00 Obrigaçõ_es_ do 
T escuro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos. ~rmos dQ _ art 6° da Resolução ·n~ 1, 
de 1987, designo o eminente Senador Ronan Tito 
para proferir parec_er_sobre a Mensagem, ofere
cendo_ o r~spectiv_o projeto _de res~lução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir 
parecer.)- Sr.Presidente, Srs. Senadores: 

Cãm a Mensagem n9 275, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Mun~ipélJ_pe _f3el<;~_ H9rizo~~-(MQ)_ Ç@tJ:értt:;, 
junto à- Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1 ~ Proponente ~ 
I .1 Denominação: Municfplo de Belo Horizon-

te ~ 

12 Localização (sede): Av. Afonso Pena, 1212 
-Fone: 224-61~4 -
CEP.: 30130 - BelO Hori.zonte!MG -
2 Financiamento 

2~1"" Valor: Equivalente, em cruzados, a até 
466AOO,OO OTN. - ~ ~.. . .. ~ ~ 

:2.2 Objetivo: Implantação de rede de esgoto_ 
pluvial. . . . 

23 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. 
Amortização: I2 (doze) anos. 
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2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
tiiinestralmente, ·sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. . 

25 Condições de Uberação: O fmandamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: V'mculação de parcelas do I~ 
---:-Imposto sobre Circulação de Mercadodas, aos 
dispêndios do financiamento. 

'h_7 Dispositivos Legais: Lei n9 4.608, de 
28-11-86." rE~tificad.:i pela Le"i n9 4.618, de 
I2-I2-86. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção- enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã
lagos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de fundona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi· 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 306, DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Belo Horizonte (MG) a contratar 
operaÇão de crédito no valor coJTeS
pondente, em cruzados, a 
466.400,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (MG), nos termos-do artigo 2~ da 
Resolução n~ 93!76, alterado pela Resolução 
n9 140/85, ambas do Senado Federal. autori
zada a _contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de rede de esgoto pluvial. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O $R.J>Itl;SIP~EN1E !José Jgnádo Ferreira) 
- Passa-se à discussão do projeto, em turno úni· 
co: (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão s~uin
te, nos tennos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira) 
-Item 12: 

Mensagem n• 292, de I 987 (n' 468187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Coronel 
Mac;ec[o, Estado _de_ São Paulo, a contratar 
operaçao de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 9.662,70 Obrigações do Te
Souro Nacional __:; OTN. (Dependendo de 
parecer.) 
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Nos termos do art. 69 da Resolução 09 1, de _ 
1987, designo o nobre Senador Aureó Mello para 
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR- AUREO MELLO (PMDB- AM. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. S~l'!_ado-
res: --- -

Com a Mensagem n1' 292, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Coronel Macedo (SP} con
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social-FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Coronel Ma

cedofSP 
1.2 Localização (sede): Rua presidente Cas

tello Branco, 333 ...,..... CorOnel .Macedo - SP 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
9.662,70 OTN. 

22 Objetivo: implantação de calçamento. 
2.3 Prazo: carência: atê 3 (três} anos. Amorti

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros d_e 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 -Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentádo. 

2.6 Garantia: vjnculação de quotas do Fundo 
de Participação dOs Municíplos-FPM. 

2. 7 Dispositivos leg_ais: Lei Municipal n~ 13/86, 
de 26-8-86. · 

Nos aspectos econôrníco-financeiros, a opera
ção eNquadra-se nas normas operacionai_s do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n-?' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituirite, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co--financeiro e I~al da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 307, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Coronel Macedo (SP) a contrablr 
operação de crédito no valor corres· 
pondente, em cruzados, a 9.662,70 
0'1'1'1-

0 Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipa1 de Coro
nel Macedo (SP), nos termos do art 29 da 
Resolução nq 93!76, alterado pela Res9!~ção 
n~ 140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
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correspondente, em cruzados, a 9.662, 70 
OTN, jwlto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social--: FAS, destina
da a implantação de calçamento. 

Art. 2q Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa·se à discussão do projeto, em turno úni
co-. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 

-O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 13: 

Mensagem nQ 294, de 1987 (n9 470/87, 
Ofl origem), relativa à proposta para que seja 
-autorizada a Prefeitura Municipal de Corum
bá, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspoJ.ldente, 
em cruzados, a 32.82.?,20 ObrigaÇões doTe
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos_tennos do art._ 6° da Resoluçãq_n9 1. de 
1987, designo o eminente Senador Rachfd Salda
nha Derzi para proferir o pareCer sobre a Mensa
gero_. oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores~ 

Com a_Mensagem n9 294, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização pata que a Pre· 
feitura Municipal de Corurribá (MS) contrate, junto 
à Caixa Econõmica Federal. esta na qUalidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

,. Proponente 
1.1 Denominação: Munidpio de Corumbá. 
1.2 Localização (sede): Rua Treze de Junho, 

1.146- Corumbá/MS. 

2. 'Fín8ncJaDltmto . 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
32.825,20 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de equipamento para 
coleta de lixo. 

2.3 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti-
zação: 4 (quatro) anos. ~ ·-

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será !Jberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. . _" . 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM.. 

2. 7 Disposições Jeg.:l;is: Lei Municipal n 9 

878/83, cfé 31 dé ouiubro de 1983. 
Nos aspectos econômico.fmanceirOs, a opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 

teõdO em vista a alta relevância social do projeto. 
Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 

estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo ac~ihimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 308, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Corumbá (MS) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzadO., a 32.825,20 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
~- Art. 19 ·-~ t. a Prefeitura Muru~Jpal- de -Co
rumbá (MS), nos termos do art. 29 da ~esolu
ção n9 93/76, alterado pela Resolução n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada, a contratar operação de crédito no valor 
Correspondente, em cruzados, a 32._825,20 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS. d~stina
da à -aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo. 

Art. :2'1 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fe_rreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em tumo úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se--á na sessão seguin
te, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 14: 

Mensagem n• 298, de 1987 (n• 474/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Divina 
Pastora, Estado de Sergipe, a contratar ope-
ração de crédito no valor correspondente, 
em crozad.os, a 13.251,88 ObrigaçOes do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução no l, de 
1987, designo o nobre Senador Meira Filho, p-ara 
proferir parecer sobre a Mensagem, ofere<::endo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MElRA FILHO (PMDB - DF. Paia. 
emitir parecer.) -Sr: PreSidente, Srs. Senadore_s; 

Com a Mensagem no 298, de 1987, o Senhor 
Presidente da Repúblic:a submete à deliberação 
do Senado federal a autorização para que a Pr~ 
feitura Municipal de Divina Pastora (SE) contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento~So<:ial - FAS, a seguinte oper~ç~q de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Divina Pasto
ra/SE 

1.2 Localização (sede): Praça da Matriz, n9 49 
Divina Pastora-SE 
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2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
13251,880TN. 

22 Objetivo: Implantação de sistemas de dre
nagem de águas pluviais, esgotos sanitários, cal· 
çamento e reforma do Mercado Municipal. 

2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amor
tização: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice _de variação das 
OTN. -

2.5 Condições de Uberação: 0-financiamerlto 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Munlcípios-FPM. 

2.7 Dispositivos L.egais: Lei Municipal n~ 
003/86, de 9 de junho de 1986. _ 

Nos aspectos econõmico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n" I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoÍ'aveJmente, sob os aspectos econômi
co-financeirb e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 309, DE 1987 . 

Autoriza a Prefeitum Munldpal de 
Divina Pastora (ES) a contratar ope
ração de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.251.88 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 9 I:: a Prefeitura Municipal de DMna 
Pastora (SE), nos teime-s do art. 2~ da Resolu
ção n; 93n6, alterado pela Resolução n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a 1 contratar operação de crédito no valor 
corresPondente, em cruzados, a 13.251,88 
OTN, Junto à Caixa ECori.ômica Federal, esta 
na qualidade de gesto-ra do Fundo de Apoio 
ao De'senvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de sistemas de drenagem 
de águas pluviais, esgotoS sanitários, calça
mento e reforma do Mercado Munici!'al. 

Art. 29 Esta resOfuÇãO entra em vigor na -
data de sua publicação. 

t: o parecer, Sr. Presiderite. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão da matéria, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria far-se-á na sessão seguin
te, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)_ 
-Item 15: 

Mensagem n• 302, de 1987 (n• 478787, 
na origem), relativa à proposta para que seja 

autorizada a Prefeitura Municipal de <luaim
bê, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.233,08 Obrigações -dO T escu
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

Nc::~S termos do art. 6" da Resolução n9 1/87, 
designo o eminente Senador Aureo Mello para 
proferir parecer sobre mensagem, oferecendo o 
respectivo projeto de resolução. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB- AM. Para 
emitii p-arecer.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 302, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Guaimbê (SP) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento SOcial - FAS, -a Seguinte operação de 
crédito: 

I. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Guaimbê -

SP 
12 LocalizaÇ3o (sede): Rua Marechal Deodo

ro, 261 - GUaimbê- SP 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados a até 
11.233,08 QTN_ 

2.2 Objetivo: aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

23 Prazo: carência: até- (- ). Amortização: 
3 (trêS)-ailOs. 

2A Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o- saldo devedor reajus
tado de acordo com o_ índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais; Lei Municipal nç 
420/86", de 22-8-86. · -

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera~ 
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. - . 

_ No mérito_, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

J'jos termos dà Resolução n9 J, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fina~ceiro e leog~l da matéria. 

Assjm s_endo, cond.1imos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 310, de 1987 

Autoriza a Prefeltum Munldpal de 
Gualmbê (SP) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.233,08 OTN-

0 Senado Federal resolve: 
Art.__p ___ É,. a Prefeitura Municipal de 

·- 13uã-iinÕê (SP), nos termOs do art. 29 da Reso
lução n? 93/76, alterado pela Resolução ~9 
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140/85, ambas do Senado Federa], autori
zada a contratar operação de crédito no v aJo r 
correspondente, em cruzados, a 11.233,08 
OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 

_ao DesenvoMmento Social- FAS, destinada 
à aquisição de veículos para transporte esco
lar. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicaçã?. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéi-iã far-s_e-á na sessão seguin· 
te, nos terrnos do Regimento lnten:o-

0 SR. PREsiDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 16: 

Mensagem n• 308, de 1987 (n• 484/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
-autorizada a Prefeitura Municipal de !tá, Esta
do de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zadOs, a 5.639,10 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6q da Resolução n9 1/87, 
designo o .eminente Senador Jorge Bomhausen 
para proferir parecer SeDie a Mensagem ofere
cendo respectivo projeto de resolução. 

O SR. JORGE BORI'IHAUSEN (PFL- SC 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n? :308, de 1987, o senhor 
Presjdente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de !tá (SC), contrate, junto à Cai
xa Econômica Federal, esta na quaJidade de ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, a seguinte operação de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Munlcfpio de !tá 
12 Localização (sede}: Rua Ttradentes, 34-

Centro 89.760 - ltá - SC 
z. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
5.639,1 O OTN. 

22 Objetivo: Aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

2.3 Prazo: Carência: 1 (um) ano. Amortização: 
4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente,- -sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o fndice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre a Orculação de Mercadorias - !CM. 

2-.7 Dispositivos Legais:_ Lei Municipal n" 
703/86, d~ 19-10-86, complementada pela Lei
Muncipal n? 733/87, de 03-07-87. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 
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No inérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos--da Resolução n? l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
N• 311, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Itá (SC), a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.639,10 OTrt 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura "M.uniS!Pai de ltá, Es
tado de Santa Catarina~-itõS termos do art 

.29 da Resolução n~ 93n6, alterado pela Reso
lução no 140/85, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
5.639,10 OTN,junto à Caixa Económica Fe
deral, eSta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

Art. 29 Esta reSOJUÇão eiltr:3 effi-vigof M
data d~ sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDErfi'E (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada ã-dlscussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-lteml7: . 

Mensagem n• 315, de 1987 (n• 491/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal deJoaçaba, 
Estado de Santa Cata!Úla,-a Contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.991,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1187, 
designo o eminente Senador Jorge Bomhausen 
para proferir parece~ sobre a mensagem. 

O SR, JORGE BORNHAUSEN (PFL- SC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n~ 315, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Joaçaba (SC) contrate, junto 
à Caixa Econômlca Federal, esta na _qualidade 
de gestora do Fundo de ApOiõ aOl'>esenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1. I Denominação: Município de Joaçaba SC 

1.2 Localizaçao (sede): Av. X:V de Novembro, 
378 - Joaçaba!SC 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a ·até 

5.991,00 OTN. 
22 Objetivo: construção de postos de saóde 
23 Prazo: carência: até 2 (dois) anos. Amorti

zação: 8 (oito) anos. 
2A Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 1.279, 
de 7 de novembro de 1986. 

Nos aSpectos econõmico-finam;eiros, a opera
ção _enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casàs aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constiblinte, opi
namos, favoravelmente, sob os aspectos econô
mico-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 312, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Murudpal de 
JoaÇaba (SC) a contratar operação 
ele crédito no valor COrTeSpondente, 
em cruzados, a 5.991,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Arl to ÉaPrefeituraMunicipaldeJoaça

ba (SC), nos termos do art 2~ da Resolução 
n? 93n6, alterado pela ReSOlução n? 140/85, 
ambas do Senado FederaJ, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.99l,O<r OTN, 
junto à Caixa Econômka Federal, esta na 

-qllãlidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS; de5tinada 
à COnStrução de postos de saúde. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presjdente. 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em rumo úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a dlscussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos do 
Regimento Interno. 

·-o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 18: 

Mensagem n• 317, de 1987 (n• 493/87, na 
origem), relativa à proposta pára que seja 
autorizada a PrefeibJra Munklpal de Juara, 
Esfadó de Mato Grosso, a contratar operação 

Dezembro de 1987 

de crédito no valor correspóndente; em cru
zados, a 50.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1/87, 
designo o eminente Senador Louremberg Nunes 
Rocha para proferir parecer sobre a mensagem. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PMDB-MT. Para proferir parecer.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: · -

Com a Mensagem n~ 317, de 1987, o Senhor 
Presidente _da __ Repóblica ~me~ à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Juara (MT) contrate, jUntO 
à Caixa Econômic~ Federal, esta -riã qualidade 
de gestora dq _Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, a segtiinte-operaça6 de 
crédlta 
l. Proponente 

I. t Denominação: Município de Juara 
1.2 Localização Ú!:ede): Rua Nitefói, _500 Jua

ra-MT 
2. Finandamento 

2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 
50.000,00 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de galerias de águas 
pluviais, meios-fios e sarjetas. 

23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2A Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: O financiaffiento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

-2.6 Condições de amortização: O saldo deve
dor será amortizado em 48 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e _sucessivas, calculadas pelo 
Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada 
trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispên
dios anuais: 

1986 - Cz$ 8.830,00 
19.87 - Cz$ 53.000,00 
1988- Cz$ 53.000,00 
1989- Cz$ 53.000,00 
1990- Cz$ 494.676,00 
1991- Cz$ 490260,00 
1992..,.. Cz$ 485.844,00 
1993- Cz$ 481.425,00 
1994- Cz$ 477.010,00 
1995- Cz-$ 472.594,00 
1996 - Cz$ 468.178,00 
1997- Cz$ 463.762,00 
1998- Cz$ 459346,00 
1999 - Cz$ 454.927,00 
2000 - Cz$ 450.510,00 
2001 - Cz$ 446.094,00. 
2,7 Garantias: VInculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Munlclpios-FPM. 
2-.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n? 

104/86, de 2 de junho de 1986. 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera

ção enquadra-se nas normas operadoriais do 
FAS.·· 

No mérito, o pleito· enquadra-se em casos aná-
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista _a alta relevàncía social do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboraçâo legislativa do 
Seriado Federal durante o periodo de funciona-
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mcnto da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N•313, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juara (MT) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 50.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art J9 É a Prefeitura Municipal de Juara 

(MT), nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93f76, a1teiado pela ResoluÇão n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a50.000 OTN,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social...:... F AS, destinada à im
plantação de galerias de águas pluviais, 
meios-fios e esgotos. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presi9ente. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
- Em discussão o projeto em turno único. (Pau
sa.) 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-Item 19: 

Mensagem n• 321, de 1987 (n' 497/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Marília, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 466.413,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87, 
designo o eminente Senador Áureo Mello para 
proferir parecer sobre a Mensagem. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB- N>l. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
r= 

Com a Mensagem no 321, de 1987, c. .. tnhor 
Presidente da República submete à dellhlraçio 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Marília (SP) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao_ Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

I .1 Denominação: Município de Marília/SP 
1.2 Localização (sede): Rua Bahia, n9 40, fo"\ari

lia-SP 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até ~-

466.413,00 OTN. . 

2.2 Objetivo: Implantação de Centros Comu
nitárlos Integrados. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o .saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias- !CM 

2.7 bispos_itivos Legais: Lei M4nicipal n, 
3.156186, de 27 de julho de 1986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovaçáo da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de_ elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Asseffibléia NaciOnal Constituinte, opi
namos, favoravelmente,_s.ob os aspectos econô
rrifco-fiminceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conduírnos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 314, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Marília (SP) a contratar operação de 

-cri dito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.413,00 OTN. 

o-senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Marília 

(SP), nos termos do art. 2, da Resolução n9 
93/76, aherado pela Resolução n1 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.4 I 3,00 OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada 
à implantação de Centros Comunitários Inte
grados. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É este _o parecer, Sr. Pregjd~nte. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
- Em discussão o Projeto em turno único. (Pau-
sa.) . . 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
prOceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José_ lgnâcio Ferreira) 
-ltem20: 

Mensagem n•324, de 1987 (n• 500/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 465.415,35 Obrigações do 
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Tesouro Nacional- dTN. (Dependendo de 
parecer.) -

Nos terrr:os do art. 6" da ReSolução n9 1, de 
1987, desisno o eminente Senador Pompeu de 
Sousa para proferir parecer sobre a mensagem. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferii parecer). Sr. Presidente, Srs. Sena
dores). 

Com a M.!nsagem no 324. de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete _à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre· 
feitura Municipal de Mogi das Cruzes (SP) con
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade d~ gestora do Fundo de Apçio ao De
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. PropoDElnte 

1.1 Denominação: Município de Mogi das Cru
zes. 

12 Local!zação (sede): Av. Narciso Vague Gui· 
marães, 277 
Fone: (0 11) 469.1000 
08700 - I>'>Qgi das c.,_.,es - SP 

2. Finandrunento 

2.1. Va{or:. equivalente, em cruzados, a até 
465.415,35 OTN. . .. 

22 Objetvo: ImPlantação de meios-fios, ssaJje
tas e drenagem. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: JW'Os de 3 % ao ano, cobrados 
trirnestralm~nte, sendo o saJdo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Gárantia: Vinculação das parcelas do lm· 
posto sobrE: Circulação de Mercadorias -ICM. 

2] Dispositivos_ L~gais: Lei Municipal n9 3.060 
de 22-10-86. 

Nos aspectos económicos financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operadonais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-S~ e·~ casos aná
logos que têm merecido ·a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de I 987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante _o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matérié\~ 

Assim se~1do, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem. nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 3i5, DE 19Si 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes (SP) a contratar 
operação de crédito no valor con-es
pondente, em cruzados, a 
465.415,35 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. _19 É a Pr#eit~ra Municipal de Mogi 

das Ouzes (SP), nos termos- do art.-·2"~da 
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Resolução no 93n6, alterado pela Resolução 
n9 140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 465.415,35 
OTN, junto à Caixa Ecõriôrriiéa Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-f AS, destinada 
à implantação de meios-fios, sarjetas e dre
nagem. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr.- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos do Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-ltem21: 

Mensagem nº 329,-- de 1987 (n~ 505/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora da Glória, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 12.367,63 Obriga~ 
ções do T escuro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, de 
1987, designo o eminente Senador Meira Filho 
para proferir parecer sobre a mensagem. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n" 329, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizaçãO para que_a Pre
feitura Municipal de Nossa Senhora da Gloria-SE 
contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte opera~ 
ção de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Nossa Senho

ra da Glória 
12 Localização (sede): Praça Getúlio Vargas, 

120 .. 
Nossa Senhora da Glória-SE 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

12.367,63 OTN. . .. 
22 Objetivo: Implantação de escolas. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de ·acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 COndições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municfplos---"FPM. 

2-.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
381786, de 18 de julho de 1986. 

DIÁRIO DO CONGRES-sO l'lAOONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

Nos aspectos econômico-fmancelros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a aha relevância social do Projeto. 

NOs termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 316, DE 1987 

Autoriza a Prefei:tura MunJdpal de 
N. Senhora da Glória (SE) a contra
tar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados,a 
12.367,63 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É: a PrefeitU-ra Municipal de N. Se

nhora da Glória (SE), nos termos do arl 29 
da Resolução no 93/76, aJter~do peJa Resolu
ção rr"' 140/85, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12367,63 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, deSiiitada a implantação de escolas. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor da 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça ã palavra, encerro 
a_ discusSãO: 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma do Re_gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item22: 

Mensagem n~ 331, de 1987 (no 507/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Au~ 
rora, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados,_ a 9.130,71 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o eminente Senador Leite Chaves 
para proferir parecer. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

Com a Mensagem nç 331, de f987, o Serihor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autolização para que aPre
feitura Municipal de Nova Aurora (PR) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvol~ 
vúnento Social - FAS, a seguinte operação- ae 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Nova Aurora 
1.2 Localização (sede): Rua São João n~ .3.54 
Nova Auror<V?R 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

9.130,71 OTN .. 
22 Ol:>jetivo: Aquisição de veículos para trans-

porte escolar. 
23 -PI~O: Carência: até 1 (um) ano. 
AmortizaÇão: 4 (quatro anos). 
2.4 .Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sehdo o saldo devedor reajus~ 
tado. de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições deUberação: O financiamento 
será liberado em parcelas,_de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

.. -;2.6 Garantia; '!linculação das parcelas do Im
posto sobre Orculação de Mercadorias - ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
432187, de 13 de abril de 1987. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra~se nas normas Operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereciqo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 
- Fios termos da ResolÚção no 1, de 1987, que 

estabelece normas de elaboração legislativa do 
Sehado Feàeial durante o período de fundona
mento da Assembléia Nacional Constituínte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 317, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Nova Aurora (PR) a contra.Jat opera~ 
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 9.130,71 
om. 

O Sen.::~do Federal resolve: . .. 
M 19 É. a Prefeitura Municipal de Nova 

AUrora (PR), nos termos do art. 2" da Resolu
ção n, 93n6, alterado pela Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zãda a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruZados, a 9.130,71 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à aquisíção de veículo para transporte es~ 
colar. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 

-Em discussão o projeto em turno-único (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem23: 

Mensagem no 332, de f987 (n9 508/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Osasco, 

_ Estado de São Paulo, ã contratai operação 
de crédito no valor correspondente, em cru-
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zados, a 255.286,27 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art 69, da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o eminente Seriàdor Pompeu de 
Sousa para proferir parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo o respectivo piojeto de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem nç 332; -de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Osasco (SP) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
I .1 Denominação: Municipio de Osasco-SP 
1.2 Localização(sede): Av. Bussocaba, 300-

Osasco-SP. 

2. Financiamento 

2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a até 
255286.27 OTN. .. 

2.2 Objetivo: Implantação de pré~escoJa,::. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus· 
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo _com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saJdo devedor 
será amortizado em 40 (quarenta) prestações tri
mestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Cz$ 663.649.00 
1987- Cz$ 1.594304.00 
1988- ez$ 1.594304.oo 
1989-c.$ 2.273365.00 
1990- Cz$ 4.210.908.00 
1991- ez$ 4.05!.477,oo 
1992 -Cz$ 3.892.047.00 
1993- Cz$ 3.732.616.00 
1994- Çz$ 2.716.246,00 
1995- ez$ 3.413.755,00 
1996- Çz$ 3.254.324.00 
1997 -Cz$ 3.094.894.00 

Nos aspectos econômicos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a aJta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléja Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos peJo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 318. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Osasco (SP) a contratar operação de 
crédito no valor coJTeSpondente? em cru· 
zados, a 255.286,27 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. i~ É a Prefeitura Municipal de Osasco 

(SP), nos termos do art. 2o da Resolução rf 93!76, 
alterado pela Resolução n? 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 255.286,27 OTN, junto à CaiXa Econômtca Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Soda! - FAS, desti~ 
nada à implantação do pré-escolas. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Passa-se a discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

A votação da matéria proceder-se-4 na sessão 
seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-ltem24: 

Mensãgem n9 334, de 1987 (n9 510/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operaÇão" de crédito no vaJor correspondente, 
em cruzados, a 43.000,00 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1, de 
1987, desiQno o eminente Senador Ror)an Tito 
para proferir parecer. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com a Mensagem no 334, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Santa Bárbara (MG) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao _Desenvol~ 
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
cri:dito: __ 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Santa Bár

bara 
1.2 Localização (sede): Praça aeves Faria, 

122 -Santa Bárbara/MO 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a- até 

43.000.00 OTN. 
2.2 Objetivo: _ captação, adução, resetva.ção 

e tratamento de água do Ribeirão Caraça. 

2.3 Prazo: carência: até 03 (três) anos. Amortl· 
zação:IO (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo saJdo o devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado _em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 
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2.6 Condições de amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 40 (quarenta) prestações 
trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no último dia da cada trimestre 
civü, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Çz$ 45.081.00 
1987- C<$ 180324.00 
1988- Cz$180.324.00 
1989- ez$ 180324.oo 
1990- C<$ 63 1.082;00 
1991 - Çz$ 613.050,00 
1992- C<$ 595.018,00 
1993 -Cz$ 576.986.00 
1994- C,$ 558.954.00 
1995 - C<$ 540.922,00 
1996- Çz$ 522.887.00 
1997 - Cz$ 504.854.00 
1998 - Çz$ 486.822.00 
1999 - Cz$ 46& 790,00. 

2.7 Garantias: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municfpios-FPM. 

2.8 Dispositivos legais: Lei Muni_cipal n? 
(39185. de 24 de dezembro de 1.965. 

Nos aspectos econômico-finaceiros, a opera
ção enquadra-se n·as normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa. 
tendo em vista a alta relevância sociaJ do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração fegislativa do 
Senado Federal durante o período de funclone:
m~nto da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 319. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Santa Bárbara (MG) a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a43.000,00 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura MuniCipal de Santa 
Bárbara (MG), nos termos do art. 29 da Reso
lução n?93/76, alterado pela Resolução' n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 43.000,00 
OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da a captação, aaução, preservação e trata· 
mento de água do Ribeirão Caraça. 

Art 29 Esta Resolução enira em vigor 
na data -de sua publicação. 

I! o parecer. 

--o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do Projeto em turno úni· 
cio. (Pausa.) -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (José lgn2cio Ferreira) 
-Item 25: 

Mensagem n~ 336, de 1987 (n~ 512/87, 
na origem). relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura MuJ!ic ipal de São 
Francisco, Estado de Minas G~rais, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a _80.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos __ termos do art. 67 da Resolução n~ O 1, de 
1987, 3esigno o eminente Senador Ronan Tito 
para proferir parecer sobre a Mensagem. 

O SR. RONAN TITO (PMDB ·- MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n" 336, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de São Francisco (,1\\G) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio no Desenvol
vimento Social - FAS,- a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1. 1 Denominação: Município de S!o Francisco 
1.2 Localização (sede): Rua Montes Claros, 

243 39300-São Francisco,- MG. Fones: (038) 
631-1288 631-1353 
2. Financiamento 

2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 
80.000,000TN. . 

22 Objetívo: [mplantação de calçamento. 
2.3 Prazõ: Carência: até·3--(três) 
Amortização: 9 (nove) anos. 

. 2.4 Encargos: Juros de 1% -ao ano, cobrados 
tnmestralmente, sendo o saldo de\-edor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: O fmanciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Quotas dO Fundo -de PartiCipação 
dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei no 997, de 23-6-86, 
publicada no "Minas Gerciis", edlção de 20-8-86. 

Nos aspectos econômicos e fmanceiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS.-

No mérito, o pleito enquadra-se ern casos aná
logos que têm-merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância socid do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece norm~ de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Coll.stituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N' 320; DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munkipal de São 
Francisco (MG), a conb'atar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 80.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 2" É _a Prefeitura Municipal de São 

Francisco (MG), nos termos do art. 2~ da 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

Resolução nç 93n6, alterado pela Resolução 
n~ 140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito, no valor 
Correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
OTN,junto à Caixa Ecooômica Federal, esta 
na qualidadede gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvolVimento Social- F AS, destinada 
à implantação de calçamento. 

Art. ,2o Esta Resolução eritra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer. 

--O SR. -PRESIDENTE (José tgnácio Ferreira) 
~Discussão do projeto, em turno único. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem26: 

Mensagem n" 337, de 1987 (n9 513/87, 
-o~ na origem). relativa à proposta para que seja 

autorizada a Prefeitura MunicipaJ de São Ga
briel, Estado do Rio Graride do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 80.000 UPC. (De
pendendo de parecer.) _ 

Concedo _a palavra ao nobre Senador José Fo
gaça, para proferir parecer sobre a matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res:.Cõm a· Mensagem n? 337, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de São Gabriel (RS) contrate, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Rio Grande do Sul SI A, este na qualidade de 
agentefinanceiro da operação, a seguinte opera
ção de crédito: 
Características da operação: 

A-Valor: 80.000 UP<':; 
8-Prazos: 1-de carência: 15 meses; 

2- de amortização: 240 meses; 
C-Encargos: 1-juros: 7,5% a.a + 1% a.a 

para O ag·ente_fina"nCeiro, 
2- taxa de ·administração do BNH: 2% sobre 
cada desembolso; 

D- Garantia: vinculação das quotas-partes do 
munidpio no produto da arrecadação do Imposto 
sobre __ Circulação de Mercadorias (!CM). 

E- Destinação dos recursos: investimentos de 
infra-estrutura no Bairro Central, no âmbito do 
Promunidpio. 

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República (SEPLANISAREM) 
informou nada ter a opor quanto à realização da 
operação, que é técnica e fmanceiramerite viável, 
segundo o pareCer apresentado pelo Banco de 
Desenvolviffiento do Estado do Rio Grande do 
Sul SIA . -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

De ressaltar-se, nesse passo, que a utilização 
da UPC como unidade de medida deve-se ao 
preceito _contido na dáusu1a segunda do convênio 
celebrado entre o Banco Nacional da Habitação 

neielliliro <rê 1987 

e o Município de São Gabrtel, no Estado do Rio 
Grãnde· do Súl. 

Nos termos da Resolução n~ ,1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senadó Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

ASsirr:i seõ.do, Cóiicluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 321, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
São Gabriel (RS) a contratar opera
ção de créc:Uto no valor correspon· 
dente a 80.000 OPC. 

O Seriado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de São 
Gabrie1 {RS), nos terrriOs do arf. 2~ da Resolu
ção n9 _ 93/76, alterado pela Resolução n" 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de créclito no valor 
correspondente a 80.000 UPC,junto ao Ban
co de DesenvoMmento do Estado do Rio 
Grande do Sul S/A, este na quãlidade de 
agente financeiro da_ operação de crédito, 
que se destina a obras-de irúra~estrutura ur
bana. 

Art. 2ç Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Está encerrada, 
Encerrada a discussão, a votação da matéda 

proceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Item27: 

Mensagem n'!' 347, de 1987 (n~ 523/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Pau
lo, Estado de São P~ulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 462.363,88 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa, para proferir parecer sobre a matéria. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF 
Pare:} emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n'!' ~7~ de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura ~ic~pal de_ ~(J Paulo (SP) contrate,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte Operação de 
crédito: 
1. Proponente 

~.)_ Denominação: Município de São Paulo/SP 
1.2 Localízação(sede): Pavilhão Padre Manoel 

da Nóbrega, lbirapuera 01.000 -São Paulo/SP 
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2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

462363,88 OTr'l: ~ 
2.2 ObjetivO: Implantação de Escolas Munici· 

pais. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti

zaçã"o: 12 (dozefãnos. -- ---
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variaçãO-das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado _em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado_._ 

2.6 Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 48-(quarenia e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, caJculadas pelo 
Sistema SAC:, vencíveis no último dia de cada 
trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispên
dios anuais: 

1986-Cz$ 1.998.240,98 
1987 _ezs 2.524.9.5.3,51 
1988-Cz$ 2.524.953,5!" 
1989-Cz$ 5.174,129,74 
1990- Cz$ 5.873.077,28 
1991-Cz$ 5.662.664,49 
1992-Cz$ 5.452.251,70 
1993-Cz$ 5.24!.838,91 
1994-C:Z$ 5.03!.426,fl 
1995-Cz$ 4.821.013,32 
1996-Cz$ 4.610.600,53 
1997- Cz$ 4A00.187,73 
1988-C<$ 4.189.774,94 
1999 -C<$ 3.979.362,15 
2000 - Cz$ 3.768.fl'f9,35 
2001 - Cz$ 909360,33. 
2.7 Garantias: VfncuJação de parcelas do JCM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Munfcipa! n~ 9.20 I, 

de 18-12-80. 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos _aná
logos que têm merectdo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução ne 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fun<::iona
mento da Assembléia Nacional Constituin~, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co.-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos· pelo acolhimento da 
Mensagem; nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 322, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a contratar opera
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 462.363,88 
OTl'l. 

O Sena.do Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de São 

Paulo (SP), nos termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93/76, alterado pela Resolução n9 

140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 462.363,88 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
do à implantação de escolas municipais. 
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Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
~Em diseyssão o projeto, em turno único. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerra 
a discussão. 

Está encerrada. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item28: 

Mensagem n~ 348, de 1987 (n9 524/87, 
na_origem), relativa à proposta para que seja 

-autorizada a Prefeitura MuniclpaJ de São Si
rnão, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 97.502,37 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. (Dependendo de pare

-cer.) 

_ Cohce"do a palavra ao eminente Senador Pom
Peu de.Sousa, para proferir parecer. 

O SR. POMPEU DE SO<ISA (PMDB- DF 
,:.._ Para emitir pare<::er.) - Sr. Presidente e Srs. 

- 8eha<:iõres: 
Com a Mensagem n7 348, de 1987, o Senhor 

- Presid.ente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de São Simão - SP contrate, 
junto_ à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do F"undo de Apoio ao Desenvol
vime!ltO Social - F" AS, a segUinte operação de 
ciêditO: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Municipio de São Simão 
12 Localização (sede): Rua Rodolfo Miranda, 

167 São Simão-SP 
2. Fiiianciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
97 ..502,37 OTN. 

22 -Objetivo: Implantação de guias, sarjetas, 
galerias pluviais, esgoto sanitário e abastecimento 
d'água. 

23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: lO (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias-ICM. 

2.7 DispasitivosLegais: Lei Municipal n9 
1.088186, de 25 de junho de 1986. 
- Nos_ aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operadohafs do 
FAS.~ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância sodal do Projeto. 

Nos tennos da Resolução ri' 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fundona-
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menta da Ass_embléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co .. financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 323, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Munldpal de 
São Simão - SP a contratar opera
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 97.502,37 
OTl'l. 

O SEmado Federal resolve: 
Art 19 Ê a Prefeitura Municipal de São 

Simão- SP, nos termos do art. 29 da Resolu
ção no 93n6, alterado pela ResolUção n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédíto n9 valor 
correspondente; em cruzados, a 97.502,37 
OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de guias, sarjetas, galerias 
pluviais, esgoto sanitário e abastecimento 
d'água. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. PJ:_esidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lg!lácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em tumo úni-
co. -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dfscussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
A votação da matéria pwceder-se-á na sessão 

seguinte, de acordo com o Regimento interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é lgnâcio Ferreira) 
-Item 29: 

Mensagem n' 349, de 1987 (n• 525/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Sidro
lândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no va1or corres
pondente, em cruzados, a 77.800,00 Obriga
ções d.o T escuro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Coiicedo a palavra ao eminente Senador Ra
chid Saldanha Derzi, para proferir o parecer. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
(PMDB- MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 349, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Sidrolândia - MS, contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Sidrolân
dia/MS 

lZLõcalização (sede): Rua São' PauJo, 964-
79.170 - Sidro1~ndia!MS 
2. Ananciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
77.800,00 OTN. 
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22 Objetivo: implantação de galerias de águas 
pluviais. _ 

23 Prazo: Carência: ·atê 03 (três) án6S. 
Amortização:.l2 (doze) anos. _ -

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobradrn;_ 
trimestralmente_, sendo Q _saldo devedor reajus~ 
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o f.inanci~mento 
será liberado em parcelas, de ac_ordo com crono
grama a ·ser apresentado. 

2.6 Cohdiç6es de Amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) presta- . 
ções td_mestrais_e sucessivªs_._,_calculadas pelo S!s
tema SAC, vencíVeiS nóUltimo Q.ia de cada trimes
tre civil, prevendo-se os seguinte dispêndios 
anuais: 

1986- Cz$ 159.194,86 
1987- ez$ 424.863,16 
1988- ez$ 424.863,!6 
1989 -CZ> 724.253~06-
1990- Cz$ 997.069.,00 
1991- Cz$ 961.683,74 
1992- Cz$ 926.278,47 
1993- Cz$ 890.873,2f 
1994- Cz$ 855.467,95 
1995 - Cz$ 820.062,66 
1996- Cr$ 784.657,42 
1997- Cz$ 749.252,15 
1998- Cz$ 713.846,89 
1999- Cz$ 678.441,62 
2000 _ez$ 643.036,36 
2001 - Cz$ 308.241 ,20. 
2. 7 Garantias: VtncUiação de parcelas do ICM. 
2.8 DispositiVos Legais: Lei n'? 541, de 14-8-84. 

Nos aspectos econômicos-financeiros, a opera-
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. · 

No ménlo, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração Iegis1ativa. do 
Senado Federa] durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e lega] da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 324, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
SldroJândia -MS a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 77.800,00 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art ]9 é: a Prefeitura Municipal de Sídro

lândia -MS, noSfermos do art. 29 da Resolu
ção n9 93n6, alterado pela Resolução n? 
140/85, a.-nbas do SenadO Féderal, autori
zada a C(mtratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 77.800,00 
OTN,junto fi Caixa F.or.f.>n0mica Federal, est,a 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social F_AS, destinada 
à implantação de galerias de -ági.lãs pluviais. 

Art. 29- Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

é: o pare'cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno tmi· 
co. ' . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discuss.ão. (Pausa.) 

_Encerrada. 
A votação da matéria procedeNe-á na sessão 

seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 30: 

Mensagem n' 354, de 1987 (N' 530/87, 
na. origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Tambaú, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 15.178,46 Obrigações do T escuro 

_ Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

cOncedo a palavra ao eminente Senªdor Meira 
Filho, para proferir o parecer. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 354, de 1987, o Senhor 
P!esidente da_ República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre~ 
feituraMunicipai de Tambaú -SP, contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envolvi
m~_!l~O Social - F AS, a seguinte operação de 
créOito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Tatnbaú. 
12 Localização (sede): Rua Cel. João de Carva~ 

lho, 201 - Tambaú- SP. 

a~ Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

15.178,46 OTN. 
22 ObjetlvO: canalização de córrego. 
23 Prazo: Carência: até 3 (lrês) anos. Amorti

zação: 11 (onze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3 % ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado ein parcelas, de acordo com o· cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imp-osto 
sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 
1.115/86, de 16 de setembro de 1986. 

Nos aspectos ec<?n~O)jcos e finance[ros, a ope
iGi.çâo enquadra-se nas normas oper;~cionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância socíal do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estaõeJ.eC:e normas de elaboração legislativa do 
Senaao Federai durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímoS pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
· ·- · N':l25, de 1987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de 
Tambaú- SP? a contratar operação de 
crédito no valor coJTeBpondente, em au
zados, a 15.178,46 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a PrefeJtura Municipal de Tam

baú-·SP; riõstennO~Sdo ãft.2?da ResolUção 
o?9:5n6, alterado pela Resolução n9 14_0/85, 

--aml>ãS-dõ-senado Federal, autorizada a con-
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 15.178,46 OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento SOdal - FAS, destinada 
à canalização de córrego. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Ê o pa!ecer, Sr:--Presidente. 

O SR. PRESIDE.rftE (José lgnáclo Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. 

Não havendo quem peça a Palavra, encerro 
a discussão. (Pausa.) - -

Encerrada. 
A votação da matéria proceder-se-â na sessão 

seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
-Item31: 

Mensagem n' 359, de 1987 (n' 535/87, 
na Origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresó
polis, Estado do Rio de Jane_iro_, <:i_ contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 49.567,56 Obrigações âo Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
pãrecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1967, concedo a pa1avra ao eminente Senador 
Maurício Corrêa, para proferir parecer sobre a 
Mensagem, oferecendo o respectivo ProJeto de 
Resolução. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ (PDT-DF. Pa
ra proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: __ _ 

Com a Mensagem n9 359, de 1987_~_o Senhor 
Presidente da República submete à d€!líóeraç:ão 
do Senado Federal a autorização para que ·a-Pre
feitura Municipal de Teresópolis (RJ) contrate~jun
to à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

o mente Social - FAS, a seguinte Operação de 
crédito: _ 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Munidpio de Teresópolis 
1.2 Localização (sede): Avenida Feliciano So

dré, 675_- fone: 742-3352 Cep: 27500- Tere
_s6polis-RJ 
2. Fln8Dctãmento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
49.567,56 OTN. . 

2::2 Objetivo: aquisição de e<luipamentos para 
coleta de lixo e implantação de usina de recicla
gem e compostagem de lixo. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 



Dezembro de !987 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberaçáo: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono-
grama a ser apresentad<?. _. _____ , . 

2.6 Garantiâi vinculação de parcelas de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - !CM. 

2~7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 1.179, 
de 28 de outubro de 1986. - -

Nos aspectos econômfco-fianceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mén1:o, o pleito enqoadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução nç ], de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelemente, sob os aspectos econô
mico-financ:eiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PRQJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 326, DE 1987 

Autoriza a Prefel"'ra Municipal de 
TeresópoHs (RJ) a contratar opera
ção de cri!dlto no valor coJTeSpon
dente, em cruzados, a 49.567,56 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Tere
sópolis (RJ), nos termos do ;;~rt. 29 da Resolu
ção n9 93n6, alterado pela Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 49567,56 
OTN,junto à Caixa Econôrnica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à aquisição de equipamentos para colete' 
do lixo e implantação de usina de reciclagem 
e compostagem de lixo. --

Art. 29 Esta resolução entra em Vigor na 
data de sua publicação. 

Ê o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreiro) 
-Discussão do projeto, em turno ónico. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
pro<::eder-se--â na sessão seguinte, de acordo com 
o Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem3Z: 

Mensagem n• 360, ,de 1987 (n• 536/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Teresó
polis, EStado do Rio de Janeiro, a ccmttatar 
operação de crédito no valor correspodente, 
em cruz..ados, a 8.977,71 Obrigações do Te
souro Nacional-. OTN.~-

Concedo a palavra ao elninente Senador Mau
ricio Corrêa, para proferir parecer. 
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O SR. MAURICIO CORRÊ' (PDT - DF. 
Par .a proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 360, de 1981, õ-Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federa] a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Teres6polis (RJ) contrate, jun~ 
to à CaOOJ Econômica federal, esta na qualidade 
de gestQra do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a -seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Teresópolis. 
1.2 Localização (sede): Avenida FelicianO So

dré, 675, Fone: 742-3352-cEP:27900-Tere
sópolis-RJ, 

2. Finandan.ento 
2.1_ Valor: equivalente,- em cru~dos, a até 

8977,71 OTN. 
22- qbjetivo: implantação da Casa do ldoso. 

23 Prazo: Carência: atê 3 (três) anos. Amorti
zação: 6 (seis) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o c~ 
nograrna a ser apresentado. 

2.6 Dispositivos Legais: lei Municipal n~ 1.179, 
de 28 de outubro de 1986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~ 
IoQos que têm inerecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resoluç&l n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado F~deral durante o pertodo de funciona
mento da Assembléia NaclonaJ constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econôtni
co-financelro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluimas pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PRQJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 327, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura l'lunldpal de 
Teresópolls (RJ), a contratar opera
ção de aédlto no valor c:<JI1'0SP0n
dente, em cruzados, a 8.977,71 
01'1'1-

-o Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Tere

sópolis (RJ), nas termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93n6, alteiado pela Resolução n9 
140(85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contr&tar operação de crédito no valor 
correspOndente, em cruzados, a 8.977,71 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F'AS, destina

_da à implantação da Casa do Idoso. 
Art 29 Esta Resolução entra e~ vigor na 

data de suo publicação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio I='erreira) 
- Passa.:.se -à discussãO do projeto, em turno úni-
co. (Pausa.) _ 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder·se--á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Item33: 

Mensagem n• 361, de !987 (n' 537187, 
"ª origem), relativa à proposta para que seja 

- aÜfuázada a Prefeitura Munidpal de Teres~ 
polis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operaçã.o de crédito no vaJor correspondente, 
em cruzados, a 59J117 ,23 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
- Co!Têa, para proferir parecer. 

O SR. MAURICIO CORRÊ'- (PDT- DF. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 361, de 1987. o Senhor 
Presidente da República submete à deliberaça.o 
do Senado I='ederal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Teres6polis- RJ contrate, 
junto à Cafxa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominaçáa. Município- de T eresópoUs 
12 Localização (sede): Av. Feliciano Sodré, 

õ/5-Tel: 742-3352 
CEP 2700 - TeresÓpolis/RJ 

·-2. Financiamento 
2. I Valor: equivalente, em cruzados, a até _ 

59.077,23 OTN. 
2.2 ObjetiV<X Implantação de creches, 
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2A Encarg_os: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo O saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de LIDeração: O financiamento 
será liberado em par<:elas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado~ 

2.6- Garantia: Vinculação de parcelas do fm
posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 1.179, 
de 28 de outubro de 1986. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No ménlo, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos tennos da Resolução n? 1 ,· de 1987, que 
estabelece normas de elaboração Je_gíslativa do 
Senado Federal durante o perlodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 328, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Teresópolls- RJ a conb'atar opera~ 
çãq de crédito no valor COITeSpOn
dente, em cruzados, a 59.077,23 
011'1. 

O Senado Fedei'W reSOlve: 
Art. 19 É a Prefeitura MuniciPal de Tres6-

polis- RJ, nos termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93/76, alterado pela Resolução n9 

140!85, ambas do Senado Federal; autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 59.077,23 
OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à implantação de creches. 

Arl 2o Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira) 
-Passa-se à discussão do Projeto, em turno úni* 
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder*se*á na sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item34: 

Mensagem n~ 363, de 1987 (n~ 539/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Três La
goas, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 14.867,84 Obriga
ções do Tesouro Nacional- Oll'i. (Depen
dendo de parecer.) . 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n<? 1, con
cedo a palavra ao eminente Senador Rachld Sal
danha Derzi, para emitir parecer. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para proferir parecer.) - Sr. Présidente, 
Srs. senadores: 

Com a Mensagem n~ 363, de 1987, o Seiihor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre* 
feitura Municipal de Três Lagoas (MS) contrate, 
junto à Caixa EconômiCa Feaerru;-esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio aO Desenvol
vimento Social- FAS, a seguii1te operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Três Lagoas/ 
MS ... 

1.2 Localização (sede): Av. Antonlo Trajano, 30 
-Três Lagoas/MS 
2. Ananciamento 

2.1 Valor: equivalente, em· ·cruzados, a até 
14.867,84 OTN. 

22 Objetivo: Aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

23 ·Prazo: Carência: até. 01 (um) ano. Amorti
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 ·Condições de Uberação: O financiamento 
será liberado em parcelas,.de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das ~rcelas do Fun
do de Participação dos Municípios-FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n<? 
752/86, de 30 de setembro de 1986. ~ -

Nos aspectos económicos fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Se.Oado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
S:9·1!nanceiro e Iegàl da matéria. 

Assim sendo, Concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 329, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Ttes Lagoas (MS) a contratar opera
ção de crédito no valor con-espon

. dente, em cruzados, a 14.867,84 
011'1. 

O Senado Federal_ resolve: 

- ---Art. 19 É a Prefeitura Munidpal de. Três 
Lagoas (MS), nos termos do arl2<? da Resolu
_ção n1 93n6, ~Iterado pela Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 14.867,84 
OTN,junto à Caixa Econômlca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da a aquisição de veículos para transporte 
escolar. 

Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_çussao. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma do Regimento Interno. 

· · O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-ltem35: 

Mensagem n• 372, de 1987 (n• 548187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Anastá
cio, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor corres

: pendente, em cruzados, a 16.863,96 Obriga-
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

- - - -ConCedO-ã' palavra ao eminente Senador Ra~ 
chid Saldanha Derzi, para proferir parecer. 

Dezembro de 1987 

O SR, RAOfiD SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. para proferir parecer)- Si. P~dente,.Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n? 372, de 1987, o Senhor 
Presideitte da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Anastácio- MS contrate, junto 
à Caixa EconômTca Federal, esta na -qUalidade 
de gestora do Fundo do Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de cré-
dito~ -

1. Proponente 

1.1 Denominação: Mllnidpio de Anastácio 
1.2 Localização (sede): Praça Garibaldi Me

deiros, 187_7 Anastácio - MS. 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
16.863,96 OTN. 

2.2 Objetivo: Aquisição de equipamentos pa
ra coleta de lixo. 

23 Prazo: Carência: até 1 (wn) anO. 
Amortização: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado e_'Jl. 100% ~Q.!!"tdic.e de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o finandamento 
será liberado em parcelas,_ de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 . Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 16 (dezesseis) prestações 
trimestrais e sucessivas, calculadas pelo sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguinte dispêndios anuais: 

1986 - Çz$ 43.840,00 . 
1987.:.... Cz$ 217.465,00 
1988 - Cz$ 537 A42,00 
1989 -Cz$ 511.115,00 
1990- Cz$ 484.785,00 
1991 - Çz$ 346.310,00 
2. 7 Garantias: Vi"i'1culação de. parcelas do lm

posto sobre Orculação de Mercadorias - ICM. 
2.8 ··Dispositivos Legais: Lei Munidpal n<? 68, 

de 13 de janeiro de 1986. 
Nos aspectos económico-financeiros, a .opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito .enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi-
co-fmanceiro e legal da matéria. . 

·Assim Seitdo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RÉSOLUÇÃO 
N• 330, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
.Anastádo - MS a contratar opera
çio de c:réc:Uto no valor correspon· 
dente9 em cruzados, a 16.863,96 
011'1. 

Senado Federal resolve: 
Art 1 '? É a Prefeitura Municipal de Anas

tácio- MS, nos termos do arl 29 da Resolu
ção n9 93/76, alterado pela Resolução n<? 
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140/85, ambas do Senado Federal, autori~ 
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 16.863,96 
OTN, junto à Caixa Económica Federa], esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento SoCial- FAS, destina· 
da à aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
--Passa-se à discussão do Projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-ltem36 

Mensagem n• 384, de 1987 (n• 565187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ajurlca
ba, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspon.dente, 
em cruzados. a 5.803,65 Obrigações doTe
souro Nadonal - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo
gaça, para proferir parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com a Mensagem n~ 384, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à delib~ação 
do Senado FéderaJ a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Ajuricaba (RS) contrate, junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de _Ajwicaba 
1.2 Localizaçao (sede): Praça Piratini, 172-

Ajuricaba!RS 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
5.803,65 OTN 

22 Objetivo: aquisição de vefculos para trans-
porte escolar. 

2.3 Prazo: Carência: até 1 (um). 
Amortização: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do 1m
posto sobre CircuJação de Mercadorias-ICM. 

2.7 Dísposjtivos legais: Lei MunidpaJ n9 552, 
de 23 de niarço 1987. 

Nos aspectos econômlco-financ_eiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
[!>S. 
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que-têtn-_fuereddo a aprovaçáo da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona· 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

"PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 331, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
--Ajurlcaba (RS) a contratar operação 
--de crédito no valor correspondente, 

em cruzados, a 5.803,65 011'1. 

-O senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Ajuri

caba (RS}, nos termos do art.·z~ da Resolução 
no.93/76, alterado pela Resoluçáo ~ 140/85, 
ambas-do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados,_ a 5.803,65_ OTNs, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento SociaJ ~ FAS, destinada 
a aquisiÇão de veículos para transporte esco· 
lar. 
---M 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr._ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co; (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 
encerrada. 

A votação far-se-á na sessão seguinte, na forma 
regimental. 

O_ Slf:. -PRESII)ENTE (José !gnácio Ferreira} 
-Item37: 

Mensagem n~ 385, de 1987 (D_9 566/87, 
na origem), relativa à prop<Jsta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Terezínha, Estado do Mato Grosso, a con~ 
tratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 32.136,00_ Obriga
ções do Tesouro Nacinal - OTN, junto à 
caixa Econômica Federal. (Dependendo de 
parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio 
Lacerda, para proferir parecer. 

O SR.' MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. 
Para proferir parecer.} _:_Sr. Presidente, Srs. Senã
dores: 

Com a Mensagem n9 385, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senãdo Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Santa Tereslnha (MT) con
trate, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao D~
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
t. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Santa Tere
linha 

12 Localização (sede): Rua 25, s/n9 Santa te.:-
rezinha-MT 
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2. Financiamento 
2 .. 1 Valor: equivalente, em cruz_ados, a -até 

32.136,cro orn. · · 
2.2---~0bjetivo: Implantação de galerias pluviais, 

meios-fios e sarjetas. _ 
23 Prazo: Carência. _até 3 (três) anos: Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 ·Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5- Condições de Liberação: O finandainento 
será liDerado em parcelas, de acordo com o cro~ 
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vmculação de parcelas do Impos
to sobre_ Circulação de Mercadorias~ICM. 

2.7 DiSpOsitivos Legais; Lei Municipal n9 34185, 
de 12 de novembro de 1985. 

Nos aspectos econômicos financeiros, a opera
ção enquadra-s_e nas normas opera~ionais _dO 
FAS .. 

No mérito, o pleito enquadra-se em caso_s aná
logos que têm merecido a aprovação -da Cas_a, 
tendo em vista a alta relevânçia social-do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econõmi
co.-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conduímos Pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos_ do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUçÃO 
N' 332, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Teresinha (MT) a contratar 
operação de crédito no valor COrTelf· 
pandente, em cruzados, a 32.136,00 
011'1. 

o-senado Federal resolve: 
. Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Santa 

T eresinha (MT), nos termos do arl 2c da R e
- Solução n" 93/76, alterado pela- Resolução 
_ri! jllal85, ambas do S_enado Federal, autori-

- -- -zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.136100 
_QTN,junto à Caixa Ecoriôfnica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao D_esenv_olvimento Social- FAS. destina
da à implantação de galerias pluviaís , meios· 
fios e sarjetas._ 

Art. 29 _Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDEI"ff'E (José Jgnácio Ferreira) 
~Passa-se à discussão do Projeto em turno úni
a,-:-·(l>"ausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disc_ussão, a votação da matéria 
proceder-se-á ná sessão seguinte.. nos lermos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira} 
-ltem38: 

Mensagem n9 393. de 1987 (n" 5-74/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Tapfraí, , 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cru-

,- ,_ 
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zados, a 5.639,10 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Meira R
lho, para proferir parecer. 

O SR. MElRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.) 

Sr. Presidente, Srs: SeiiadOi'es: 
Com a Mensagem n? 393, de 1987, o Senhor 

Presidente da República submete à dellberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Tapirai (SP) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualfdade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito:-
1. Proponente 

1.1 Denominação: Muniópio de Tapiraí 
12 Localização (sede): Rua Alcides David do 

Valle, n~ 80 Tapiraí -SP 
2. Fmandamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 
5.639,10 OTN. 

2.2 Objetivo: Aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

23 Prazo: Carênda-: aié-01 (um) ano~-Amorti
zação: 03 (três) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestra1mente, sendo o sa1do devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vmculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Munldpios - FPM 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipa1 n" 133, 
de 17-10-86. 

Nos aspectos econômicos financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã
logos que têm merecldo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância s0da1 do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa! durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-finance!ro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 333, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tapiraí - SP, a contratar operação 
de crédito no valor coi'Tespondente. 
em OllZados, a 5.639,10 OTN. 

O Senado Federal resolVe: -
Art. 1? ~a Prefeitura Munlclpal de Tapi

raí -SP, nos termos do aft. 29 da Resolução 
ri' 93n6, alterado pela Resolução no 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operaçáo de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.639,10 OTN, 
junto à Caixa Econõmica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada 
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à aquisição de veicu1os para transporte esco
lar. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a__ dis_cu_ssão, a votação da matéria 
ptoceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 39: 

Mensagem n' 397, de 1987 (no 582/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 254.547,32 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Conéedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
- Borges, para emitir parecer. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Para 
emitir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 397, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Campina Grande (PB) con
trate, junto à Caixa· ECOnómica FederaL esta na 
qualidade de gestora do Fundo ·ae Apoio ao De
senvolvimento Soda1- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Campina 

Grande/PB 
1.2 LocaJi;ação (sede): Rua Rio Branco, 304 

- Campina Grande - PB 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
254.547.32 OTN. 

2:2 Objetivo: implantação de calçamento 
com paraJelepípedos. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados 
biiTtestralmente, sendo o saldo devedor reajus
taq<:) de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circu1ação de Mercadorias -!CM. 

2. 7 Dispositivos legais: lei Municipal n~ 
1.523187;âe 6-2-87. 

Nos aspectos económicos e financeiros. a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
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Senado Federal d_urante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Naciona1 Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e lega] da matéria. 

Ass[m sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 334, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande (PB) a contratar 
operação de crédito no valor coiTeS
pondente, em cruzados, a 
254.547,32 OTI'I. 

O ·senado Federal resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de 

Campina Grande (PB), nos termos do art. 
29 da Resolução n" 93n6, alterado pela 
Resolução n~ 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 254.547,32 OTN, junto à Caixa 
EcoilôriliCa Feaeral, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vimento Social - FAS, destinada a im~ 
plantação de calçamento com paralelepí
pedos. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

~o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE.rftE (José Ignácio Ferreira} 
- Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem -peça a pãlavra, encerro 
a discussão. 

Encerradq. ~ discussão, a votação ® matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem40: 

Mensagem n9 398, de 1987 (n9 583/87, 
na origem}, relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de cré
dito no valOr correspondente, em cruzados, 
a 15.000.000 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo rle parecer.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador -Rachid 
Saldanha Derzi, para proferir parecer. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 398, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado do Mato Grosso do Su1 contrate, . 
junto à Caixa Econômica Federa1, esta na quali
dade de gestora-dO FUndo de Apoio ao Desenvol
vimento Soda1 - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Características da operação: 

A- Valor: Cz$ 6.367.650.000,00 (correspon
dente a 15.000.000 OTN à razão de Cz$ 424,51, 
em outubro/87}; 

B - Prazos: 1 -de carência: 36 meses; 
2 ~de_ amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 1 -juros: 5% a.a.; 
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2 - taxa de ndministração; 2% ~~ emprés--
timo; -

D - Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias (]CM); 

E - Destinação de recursos: implantação de 
obras do Programa Produrb, no Estado. 

Nos aspectos econôrnlcos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assjm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOU.IÇÃO 
N• 335, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado 
Mato Grosso do Sul a contratar ope
ração de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 
1s.ooo.ooo,oo om. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1 ~> É o Govemo· do Estado Mato 

Grosso do Sul, noS féfÕ"Ios do art29 da- Reso
lução n9 93n6, alterado pela Resolução n~" 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
15.000.000,00 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinada à implantação de 
obras do programa Produrb, no Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

'É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferre~a) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-s~á nã Sessão Seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem41: 

Mensagem n• 399, de 1987 (n• 584/87, 
na origem), relativa à proposta para que sttia 
autorizado o governo do Estado de Minas 
Gerais a emitir 9.6.38.586 Obrigações do Te
souro de Minas- (OTM) elevando tempora
riamente o limite de sua dívida consolidada. 
(Dependendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao Senador Ronan Tito, para 
proferir parecer. 

O SR. RONJIN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Com a Mensagem n~" 399, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go-
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~mo do Estado de Minas Gerais eleve, tempOra
namente, o montante de sua d'Mda consolidada, 
devendo, para tanto, registrar- uma emissão de 
Obrigações do Tesouro de Minas (OTM), nas se
guintes condições: 

a) Características dos títulos: 

- ·--· 
JUROS 

Prazo Modalidade 
Taxa Periodicidade 

de Pagamento 

60mese 9% a.a semestral escrit).Jral 

b) Cronograma de colocações e vencimentos 

-
Col~~~ Vencimentos Quantidades 

JAN/88 JAN/93 2.384.079 
FEV/88 FEV/93 2354.706 

- MAR/88 MAR/93 2.029.185 
ABR/88 ABR/93 1.704.895 
MAV88 MAV93 1.002.902 
JUN/88 JUN/93 182.819 

Total 9.638.586 

c) Forma de colaboração: através de ofertas 
públicas, nos termos da ·Resolução n~> 565, de 
20-9~79, deste Banco CentraJ; 

d) autoriZação legislativa: Lei Estadual n~" 
5.828, de 6-12-71, Decretos Estaduais noS 14.325, 
de 4-2:..72 e 17.742; de 28-1-76, Resoluções n~"' 
1.492 e 1.493, de 2-5-86 e 4280, de 28-8-87, 
da Seçretaria da Fazenda do Estado de Minas 
Gerais. 
_ Nos te_m}os_ da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
, menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente .sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da operação, que, examinada 
pelo Banco Central do Brasil, foi considerada em 
condições de ser autorizada. 

Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 336, ~DE 1987 

AUtoriza ÓEstado de Minas Gerals 
a elevar, temporariamente. em Cz$ 
3.871.723-610,34 (três bilhões, oi
tocentos e setenta e um milhões, se
tecentos e vinte e três mn, seiscen
tos e dez cruzados e trinta e quatro 
centavos), o montante de sua dívida 
consoUdada Jntema mobDiárla ven~ 
civel no exercido de 1988. 

O Senado federal resoJve:_ 

Art. 19 É o Estado de Minas Gerais auto-
rizado a elevar, temporariamente, o parâme~ 
tro do item lll do art. 2'1 da Resolução n9 62, 
de 28 de _outubro de 1975 com as alterações 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a pennitir o registro de uma emissão de 
9.638.586 Obrigações do Tesouro de Minas 

~~ (OTM), equivalente a Cz$ 3.871.723.610,34 
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(três bilhões, oitocentos e setenta e um mi
lhões, setecentos e vinte e três mü, seiscentos 
e dez cruzados e trinta e quatro centavos), 
destinado ao giro de. sua divida consolidada 
interna intralimite mobiliária, vencível durante 
o exercício de 1988. 

Art 2o Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. . 

É o parecer, Sr. Presídent~. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 

-Passa-se à discussão do projeto em twno úni
co. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
A votação da matéria proceder-se-á na sessão 

segufnte, na forma do Regimentr;;> Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Item42: 

Mensagem n' 400, de 1987 (n• 585/87, 
na _origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Praia 
Grãride, Estado de Santa Catarina, a con~ 
tratar operação de crédito no_,Y?l~Or corres~ 
pondente, er:n cruzados, a 10.742,48 Ol;>riga~ 

- çóes do Tesouro Nadonal- OTN. (Depen~ 
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6o da Resolução no 1, de 
1987, desígno o eminente Senador Jorge Bor~ 
nhausen para proferir parecer. 

O SR. JORGE BORNHA<JSEN (PFL- SC. 
Para emitir parecer:)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 400, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para q-ue aPre
feitura Municipal de Praia Grande (SC) contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Socfal- FAS, a seguúit'e op-eração de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Praia Grande 
1.2 Localização (sede): Rua Nereu Ramos, 40 

- Praia Grande - SC --
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivaJente, em cruzados, a até 
10.742,48 OTN. ~ 

2.2 _ Objetivo: aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo. 

2.3 Prazo: carência: -até 1 (um) ano. Amorti
zação; 4 (quatro) anos. 

2A Encargos: juros de 3% ao ãno, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiãmento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. -

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
398/86, de 23 de setembro de 1986. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera~ 
ção enq~adra-se nas normas operacionais do 
FAS. . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovaÇão da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.' 
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Nos termos da Resolução nQ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do s_eguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 337, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Praia Grande (SC) a contratar ope
ração de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1 O. 7 42,48 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 e J:: a Prefeitura Municipal de Praia . 

Grande (SC), nos termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93/76, alterado pela Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruz.ados, a 10.742.48 
OTN, junto à Caixa ECoriômica Federa], esta 
na qualidade de gestora do f"undo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada 
à aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo. -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do Projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgná:cio Ferreira) 
-ltem43: 

Mensagem n' 401, de 19a7 (n' 586/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeítura Municipal de Praia 
Grande, Estado de Santà Catarina, ã con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.293,80 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN. (Depen

·dendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jorge 
Bomhausen para proferir parecer. 

O SR. JORGE BORNHAUSEI'I (PFL- SC. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. ·sena
dores: 

Com a Mensagem n9 401, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Praiâ "Grailde (SC) _contrate, 
junto à Caixa Ei::onômic<i Federal, esta na qua1i
dade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Munidplo de Praia Grande 
12 Localização (sede): Rua Nereu Ramos, 40 

-Praia Grande - SC 

2. Fbiãnclainento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

3293,80~0TN. 
22 Objetivo: aquisição de veículos para trahs

porte escolar. 
23 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti

zação: 4 (quatro) anos. 
2A Encargos: Juros de 3% ao al-to, cobrados 

trimeStralmente, sendo o saJdo devedor reajusM 
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado com parcelas, de acordo com o 
cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Mnnidpios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 
398/86, de 23 de setembro de 1986. 

Nos aspectos _económicos e financeiros, a ope
ração enquadraMse nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fuilciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opiM 
namos, favoravelmente, sob os aspectos econó
mico-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluimqs pelo acolhimento da 
mensagem, nos terinos do seguinte: 

PROJEto DE RESOLUÇÃO 
N• 338, DE 1987 ~ 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Praia Grande (SC) a contratar ope
ração de crédito no valor COITeSpOn
dente, em cruzados, a 3.293,80 
OTrL 

O-Senado Federal resolve: 
Art. 19 -- É a Prefeitura Municipal de Praia 

Grande (SC , ffos- termos do artigo 29 da 
Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução 
n9 140/85, àmbas do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.293,80 
OTN, junto à CaiXa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da a aquisição de veículo para transporte es
colar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
- ~_E~ sua _eub~s~ç~o. 

J:: o parecer, Sr.l'fesiifente~ 

O~.~IL ~IDENTE (José lgnácio Ferreira) 
_,..Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co~ (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria procederMseMá na sessão 
seguinte, nã forrila do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-,-Item 44: 

Mensagem n' 402, de 1987 (n' 588/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Paraná 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 1.451.520,00 

Dezembro de 1987 

Obrigações do Tesouro- Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 69 dei Resolução n~" 1, de 
198_7, designo o eminente Senador Leite Chaves 
para proferir parecer. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 402, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para o Governo 
do Estado ·do Paraná contrate, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestom do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), a seguinte operação de crédito: 

2. Financiamento 
2.1 Valor:_ equivalente, em cruzados, a até 

1 A51.520,00 OTN. 
2.:2 Objetivo: implantação de Hospital Regional 

Oniversitario de Londrina. 
2.3 Prazo: carência: até 03 (três) anos. Amorti-

zação: 12 (doze) anos. _ _ __ 
2.4 Encargos: juros de 06% ao-ario, Cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de_ acordo_ com o índice _de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de _quotas do Fundo 
de Participação dos Estados--FPE 

2.7 DiSpositivos legais: Lei n9 B.560, de 13 de 
outubrà/8"7-

Nos aspectos econômic_~fmanceiros. a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de fur1ciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, _opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro·e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 339, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em 
cruzados, a 1.451.520,00 OTN. 

O Senado federal resolve: 

Art. 19 ~ o Governo do Estado do Para
ná, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n" 93n6, alte~ado pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada(o) a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 1.451.520,00 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento· Soda! (FAS), destinado 
à implantação de hospital regional. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na 
data de publicação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 



Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Passa~se à dlscussão, do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Itom45: 

Mensagem n~ 403, de 1987 (n" 589/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Paraná 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.782.788,00 
Obrigações do Tesouro Nacional·- OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução no 1/87, 
designo o eminente Senador Leite Chaves, para 
proferir parecer. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n" 403, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deUberação 
do Senado Federal proPoSta no sentido de que 
o Governo do Estado do Paraná seja autorizado 
a contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Alpoío ao 
Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte opera
ção de crédito: 

1. Proponente 

I .1 Denominação: Estado do Paraná 
12 Localização(sede): Rua Marechal Hermes, 

999 - Centro Ovico. 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
2.782.788.00 OTN. 

22 Objetivo: implantação de minipenitenciá
rias. 

23 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo_ o sa1do devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 COhdfções de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de_ quotas do Fundo 
de Participação dos Estados - FPE. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Estadual n9 8.560, 
de 13 outubro de !987. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionaJs do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece pormas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos, favoravelmente, sob os aspectos econó
mico-financeiro e legal da matéria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 340. DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a ~_ntratar opera.ção de cré
dito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2. 782.788,00 OTI'I. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Para~ 

nâ, nos tennos do art. 29 da Resolução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 2.782.788,00 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de .Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
do à implantação de minipenitenciárias. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SI[ PREsiDENTE (José lgnácio. Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira) 
-ltom46: 

Mensagem n9 404, de 1987 (n9 590/87, 
na origem), 'relativa à proposta para que seja 
aUtorizado o Governo do Estado do Paraná 
a _contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 12.045.580 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

N·as termoS do art. 69 da Resolução n9 1/87, 
designo o eminente Senador Leite Chaves, para 
proferir parecer. 

O SR- LEITE CHAVES (PMDB- PR Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n" 404, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que o governo 
do Paraná seja autorizado a contratar junto ao 
Banco do Estado do Paraná SA, este na quali~ 
dade de agente financeiro da Caixa Económica 
Federal, _a seguinte operação de crédito: 
-A- Violor!Cz$ 4.838.589.030,20 (corres' 

pendente a 12.045.580.00 OTN. de ez$ 401,69 
em setembro/87); 

B-Prazos: 
1 -de carêm::ia: 30 meses, 
2- CIO amortização: 120 -e 240 meses; 
C-Encargos: 
1-juros; 4,5% e 6,5% a.a., 
2- taxa de adminístração: 2% do valor de cada 

liberação, 
3-oUtros encargos: 1% de taxa de repasse 

ao agente financeiro; 
D - Garantia: Quotas partes do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE); 

T erça-feíra I 3363 

E-Destinação de recursos: Programas de 
extenção de pavimentação urbana e investimen
tos para Região Metropolitana de Curitiba. 

Segundo parecer apresentado pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio 
Ambiente/F .AJVtEPAR, referendado pelo Banco do 
Estado do Paraná S.A., a operação sob exame 
é viãvel técnica, econôrnica e financeiramente. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de _elaboração legislativa do 
Sen-ado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matériaL __ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N•34l,DEI987 --

Autoriza o Govento do Estado do 
Paraná a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 
4.838.589.030,20 (quatro bilhões, 
oitocentos e trinta e oito milhões, 
quinhentos e oitenta e nove mU, bin
ta cruzados e vinte centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo dÓ Estado do Para

ná, nos termos do __ art. 2'1 da Resolução n9 
93n6, alterada pela Resolução no 140/85; 
ambas do Senador Federal, autorizado a con
tratar operação ·de crédito no valor de Cz$ 
4.838.589.030,20 (quatro bJihões, oitocentos 
e trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta 
e nove mil, trinta cruzados e vinte centavos), 
correspondente a 12.045.580 OTN de Cz$ 
401,69, em setembro/8, junto ao Banco â_o 
Estado do Paraná SA., este_ na qualidade de 
agentefinanceiro da Caixa Econômlca Fede
ral, destinada a programas de extensão de 
pavimentação urbana e investimentos para 
a ReQião Metropolitana de Curitlba. 

Art -29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicaç:ão. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferrelra) 
- Passa~se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerra-a disCUssão, a votação da matéria pro
ceder-se-á na sessão seguinte, de acordo com 
o Regimento Interno. . 

O SR: PREsiDE.rrr'E;. (JÕSé lgnácio F~rreira) 
-Item47 

Mensagem n~ 405, de 1987 (n9 591/87, 
na origem), relativa à proposta para_ que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ceará
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, a 
contratar operação de créditono valor corres
pondei1te, em cruzados, a 80~000 Obriga
ções do T escuro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos ·do art. 6~ da Resolução n9 1 de 
1987, designo o eminente Senador Mauro Borges 
para proferir parecer. 
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O SR. MAURO BORGES (PDC - GO -
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n" 4U5, de 1957, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que a Prefeitura 
Munkipal de Ceará-Mirim (RN) seja autorizada 
a contratar, junto ao banco do Nordeste do Brasil 
SA., este na qUalidade de agente financeiro da 
Caíxa Econômicá Federal a seguinte operação 
de crédito: 

Características da operação: 

A--Valor: Cz$ 29.319.200,00 (correspon-
dente a 80.000 OTN. de Cz$ 366,49 em julho/87). 

B-Prazos: 

1 -de carência: até 30 meses; 
2-de amortização: 360 meses; 

C- Encargos: 

1 -juros: 3,5% a.a.; 
2-taxa de administração: 1% sobre desem

bolso; 
3...:..... DeJ-credere: 1% a.a.; 

D --Garantia: Quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: ferradicação de 
favelas, wbanização e construção de moradias. 

Segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Nordeste do Brasil SA, a operação sob exame 
é viável técnica, económica e financeiramente. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná~ 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 342. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ceará-Mirim-RN a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 
29.319.200,00 (vinte e nove mi
Utões, trezentos e dezenove mil e 
duzentos cruzados). 

O Senado Federal fesolve: 

Arl 1 o É a Prefeitura Municipal de Ceará
Mirim (RN), nos termos do artigo 29 da Reso
lução n" 93176, alterada pela Resolução n~ 
104/85, ambas do Senado Fedefãl, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 29.319.200,00 (vinte"e nove milhões, 
trezentos e dezenove mil e duzentos cruza
dos), correspondente a 80.000 OTNs de Cz$ 
366,49, em julho/87, jUnto ao Banco do Nor
deste do Brasil SA, _este na qualidade de 
agente financeiro da Caixa Econômica Fede
ral, destinada à erradicação de favelas, urba
nização e construção de moradias. 

Art 2<> Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

.. ·.-··-... ~ .. ; · ... 

O SR. PRESIDErfiE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa~se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, de acordo com 
o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item48: 

Mensagem n~ 406, de 1987 (no 592/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
33.909.410 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), (Dependendo de parecer.) 

Concedo a palavra aõ nobre Senador Márcio 
Lacerda, para proferir o parecer. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. 
Para emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n~ 406, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que o Governo 
do Estado de Mato Grosso seja autorizado a con
tratar,junto à Caixa Econômica Federal, a seguin
te operação de crédito: 

Caracteristicas das operações: 

A- Valor total; Cz$ 14.394.883.639,10, cor· 
respondente a 33.909.410 OTN de Cz$ 424,51, 
a saber: Programa FINANSAIREFlNAG e REFI
NESG; Cz$ 5.630.303.723,15 (13.263.065 OTN); 
Programa FINANSAIFINEST 1 e 2; Cz$ 
1.938.459.115,95 (4.566.345 OTN); Programa 
PHOHAP; Cz$ 764.118.000,00 ( 1.800.000 OTN); 
Programa PRODURB; Cz$ 6.062.002.800,00 -
(14.280.000 OTN); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 24 meses, todas, 
2-de amortizãção: 216 meses. todas; 

C- Encargos: 

Programa Finansa/Refinag e Rerinesg: 

l-juros: CEF 4% a.a.,Ag. Financeiro 1% a.a., 
2- taxa de admiriistiação: 2% sobre o valor 

de cada desembolso, 

Programa FJNANSNFINEST 1 e 2: 

1-juros: CEF 4% a.a., Ag. Financeiro 0,5% 
a.a.; 

2 -taxa de administração: 2% sobre o valor 
de cada desembolso; 

Programa Prohap: 

l-juros: CEF 4% a.a.,Ag. Financeiro.l% 
a.a.; 
2-taxa de administração: 2% sobre ova

lor de cada desembolso; 

Programa Produrb: 

1 -juros: CEF 4% a.a., Ag. Fmanceiro 1% 
a.a,;_ 

2 -taxa de administração: 2% sobre ova
lor de cada desembolso; 
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D- Garantia: vinculação de parcelas do 
Imposto _sobre Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E - Destinação de recursos: execução 
de obras do Programa Finansa/Refinag e Re· 
finesg, Programa Finansa!Finest 1 e 2, Pro
grama Prohap e Programa Produrb, no Es
tado. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos 
análogos que têm merecido a aprovação da 
Casa, tendo em viSta a alta relevância social 
do projeto, 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, 
- que estabelece normas de elaboração legis
lativa do Senado FederaLdurante o perfodo 
de fundonameil.to da Assembléia Nacional 
Constituinte; opinamos favoravelmente, sob 
os aspectos económico-financeiro e legaJ da 
matéria. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 343, DE 1987 

Autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 
14.~94.883.639,10 (catorze bi
lhões, trezentos e noventa e quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e três 
mil, seiscentos e lrlnta e nove cruza. 
dos e dez centavos), corTeSponden
tea33.909.4100TNdeCz$424.Sl, 
em outubro/87. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93n6, alterada pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizado a oon
tratar operação de créditO no valor de Cz$ 
14.394.883.639,10 (catorze bilhões, trezen· 
tos e noventa e quatro milhões, oitocentos 
e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e nove 
cruzados e dez centavos), junto à "Caixa Eco
nómica Federal, destinada à execução de 
obras do Programa Fmansa!Refinag e Refi
nesg, Programa Fmansa!Finest 1 e 2, Progra· 
ma Prohap e Programa Produrb, no Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É _o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José !gnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discUssão. 
A votação da matéria proceder-se-á na sessão 

seguinte. 
O SR. -PRESIDENTE (José [gnádo Ferreira) 

-ltem49: 

Mensagem n• 407. de 1987 (n• 593187. 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã, Estado do Mato Grosso do SUl, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 510.44 7 Obriga
ções do TesoUro Nacional (OTN). (Depen· 
dendo de parecer.) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Ra
chid Saldanha Derzi, para emitir parecer. 
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OSR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n\' 407, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que a_ Prefeitura 
Municipal de Ponta Porã (MS) seja autodzada a 
contratar junto ao Banco do Estado do Mato Gros
so SA, este na qualidade de agente financeiro 
da Caixa Económica Federal, a seguinte oPeração 
de crédito: 

Caracter:isticas da operação: 

A - Valor: Cz$ 216.689~855,97- (corres
pondente a 510.447 OTN à razão o Cz$ 
424,51, em outubro/87); 

8- Prazos: 
I -de carência: 24 meses; 
2-de amortizaçao: 216 meses; 

C - Encargos: 

1-juros: CEF4% a.a.;Ag. Ffnanceiro 1% 
a.a.; 

2 -taxa de adminiStraÇãO: 2% sobre em
préstimo; 

D - Garantia: Vinculação de parcelas 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
-!CM e do Fundo de Particípação dos Muni~ 
dpios-FPM; 

E - Destinação de recursos: Execu
ção de obras do Programa Cura, no muni
clpio. 

Segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Estado de Mato Grosso S.A (Bemat), a opera~ 
ção sob exame é viável técnica, econômica e fi~ 
nanceiramente. 

Nos aspectos econômico~financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FioS. 
No mérito, o pleito enquadra~se em casos análo
gos que têm merecido a aprovação da Casa, ten
do em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia: Nacional Constituinte, opi~ 
namos favoravelmente, sob os aspectos e_conômi
co-fmanceiro e lega] da matéria. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 344, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MunidpaJ de 
Ponta Porã (MS) a contratar opera
ção de crédito no valor COITeSpon
dente de Cz$ 216.689.855,97 (du
zentos e dezesseis mUhões, seiscen
tos e oitenta e nove mil, oitocentos 
e cinqUenta e cinco CJUZBdos e no
venta e sete centavos.) 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Munidpal de-Ponta 
Porã (MS), nos termos do art. 2ç da Resolução 
no 93n6, alterada pela Resolução n9 140/85, 
amVas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz ~ 
216.689.855;97 (duz-entos e dezesseis mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oitp
centos e cinqüenta e cinco· cruzados e no-
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venta e sete centavos), correspondente a 
510.447 OTN de Cz$ 424,51, em outubro/87, 
junto ao Banco· do Estado do Mato Grosso 
SJ\.,- este na cji..iaJ:ídãde de agente fmanceiro 
da Caixa Ecoilômlca Federal, destinada à 
execução de obras do Programa Cura, no 
Município. 

É o ·parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-à na sessão 
seguinte. 

O SR.PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 50: 

-=Mensagem n? 408, de 1987 (n? 594/87, 
na Origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo Estado do Rio Grande 
do Sul, emitir 29.543,00 Obrigações do Te· 
souro do Estado, elevando temporariamente 
o limite da sua dívida consolidada. (Depen
dendo de parecer.) 

, Nos tennos do art. 69, da Resolução n? 1/87, 
designo o eminente Senador José Fogaça para 
proferir o parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Para emi· 
tir parecer.)- Sr. Presidente, Sr$. Senadores: 

Com a Mensagem n9 408, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta no sentido de que 
o Governo do Estado do Rio. Grande do Sul seja 
autorizado a elevar, em caráter excepcional e tem
porariamente, o limite de endividamente daquela 
Unidade Federativa, a fim de que possa emitir 
29.54.).000 Obrigaç_ôes do Tesouro do Estado 
-dÕ Rio Grande do Sul (OTE.-RS); equivalente a 
Cz$11.867.127.670,00 (onzebilhões, oitocentos e 
sessenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, 
seiscentos e setenta cruzados), considerando o 
valor nominal reajustado da OTE-RS para setem
bro/87, em Cz$401,69. 

a) quantidade: 29.543.000 OTN, equivalente 
ao valor nominal reajustado para o mês de setJf57 
(Cz$ 401,69), a Cz$ 11.867.127.670,00; 

b) caracteristicas dos títulos: 
J_yros; Taxa-- 9%aa; periodicidade de paga-

mento: semestral. 
Modalidade ao portador (P); 
Numeração dos certificados: a partir de 001. 
Prazo: 7 anos. 
c) cronograma de colocações e venclmen~ 

tos: 

Colocações 

Dez/87 
Dez/87 
rSezl87 
Dez/87 
Dez/87 
Dez/87 
Dez/87 
Dez/87 
Total 

Vendrnentos 

Mai/90 
Ago/90 
Mai/92 
Ago/92 
Mai/93 
Ago/93 
Mai/94 
Ago/94 

Quantlda~ 
eles 

2.500.00 
2.500.000 
3.500.000 
4.000.000 
3.500.000 
6.000.000 
3.500.000 
4.043.000 

129.543.000 

Obs: a serem c;:olocados com prazo decorrido 
da data de emissão. 
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d) fonna de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n1 565, de 
20:9-89, deste Banco Cential; 

e) autorização legislativa: Leis Estaduais nc<; 
465, de 15-12-72, e 8027, de 10·8.85, e Decreto 
n" 32.688, de 24·11·87. -

Examinado o pleito pelo Banco Central doBra
sil verificou-se que a aprovação do mesmo faria 
com que o endividamento consolidado interno 
daquele Estado ultrapassasse os limites fixados 
pelos itens I e IV do art. 2~ da Resolução n~ 62!75, 
do Senado Federal, que_disclplina a matéria. 

Os recursos provenientes desta operação se 
destinam ao pagamento de dívidas junto ão Siste
ma Financeiro Estadual. O parecer do Banco do 
Brasil reconhece que a emissão pretendida não 
se constitui em novo compromisso para o Estado, 
mas somente a transrofmação da dívida já exis
tente. A luz desse fato toma-se justificável a apre

. vação do pedido. 
Nos teiTTlOS da Resolução n~ 1, de 1987, que 

estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 345, DE 1987 

Autoriza o Govemo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar, em cará
ter excepcional e temporariamente, 
o limite de seu endividamento inter-
no, para que possa: emitir 
29.543.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(OTE-RS), equivalente a 
Cz$11.867.127.670,00. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É o Governo- do Estado do Rio 
Grande do Sul, nos termos da ResoJ\lçâo n? 
62/75, alterada pela ReSolução n~ 93/76, am
bas do Senado federal. autorizado a elevar, 
em carâter excepcional e temporariamente, 
o límite de endividamento interno daquela 
Unidade Federativa, a fim de que possa emitir 
29.543.000 Obrigações do Tesouro do Esta
do do Rio Grande do Sul (OTE~RS}, equiva
lente a Cz$ 11.867.127,00 (onze bilhões, alto
centos e sessenta e sete milhões, cento e 
vinte e sete mil e seiscentos e setenta cruza
dos), considerado o valor nominal reajustado 
da OTE-RS para setembro/87, em 
Cz$401,69, cujos recursos serão destinados 
ao pagamento de dívidas junto ao Ststema 
Financeiro Estadual. 

Art. 29 ' Esta resoJução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Este é o parecer, Sr. Pr~sidente. 

0 sR.-PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto_em turno único. (Pau~ 
sa.) -

Não havendo quem peça a paJavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte. 
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O SR. PRESIDENTE (José _lgnácio Ferreira) 
-Item 51: 

Mens<>gem n• 409, de 1987 (n• 595/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de _Santa 
Catarina a emftir 5.419.457 Obrigações do 
Tesouro do Estado, _elevando te'Tiporaria
mente o limite de sua divida consoliQ.ada. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6ç, da Resolução no 1/87, 
designo o eminente Senador Jorge Bomhausen 
para proferir parecer. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL- SC. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n" 409, de 1987, o· Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta no sentido de que 
o Governo do Estado de Santa Catarina seja auto
rizado a elevar, em caráter excepcional e tempora
riamente, o limite de endividamento daquela Uni
dade federativa, a fim de que possa emítir 
5.419.457 Obrigações do Tesouro do EStã-do de 
Santa Catarina (O_TC) -equivalente a Cz$ 
2.046.166.325,19 (dois bilhões, quarenta e seis 
milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezen
tos e vinte e cinco cruzados e dezenove centavos), 
o valor nominal reajustado da OTC para agos
to/87, em Cz$ 377,67" 

1 ·._ Caracteristicas da Operação: 
/ I 

a) Caracteristlcas dos títulos: 

Prazo: 12/14 meses; 
Juros: Taxa: 9% a.a -J?eiiodicidade de paga

mento: semestral; 
Modalidade: escritural; 

b) cronograma de colocações e vencimen
tos: 

Colocações Vencimentos Quantidades 
Jan/88 Jan/89 700.000 
Jan/88 Fev/89 700.000 
Jan/88 Fev/89 700.000 
Jan/88 Mar/89 341.222 
Fev/88 Mar/89 350.000 
Mar/88 Mar/89 328235 
Abr/88 Abr/89 700.000 
Abr/88 MaV89 300.000 
Mai/88 MaV89 700.000 
Mai/88 Jun/89 300.000 
Jun/88 Jun/89 1.000.000 

Total 5A!9.457 

c) fonna de colocação: através de ofertas pú
blica;s, nos termos da Resolução n<1 565, de 
20-9w 79, deste Banco Cehtral; 

d) autorização legislativa: Lei n9 5.165, de 
27-11-75 e Decreto no 692, de 13-5-76. 

Examinando o pleíto, pelo Banco Central do 
Brasil, verificou-se que a aprovação do mesmo 
faria com que o endividamento consolidado inter- · 
no daquele Estado ultrapassasse o limite fiXado 
pelo item lll do art. 2° da Resolução nç 62175, 
do Senado Federal, que disciplina a matéria. 

Os reéursos provenientes desta operação se 
destinam ao giro da dívida consolidada interna 
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m_Qb_ijiária daquele Esta~o. O parec:cr do Banco 
Central do Brasil reconhece que a emissão preten
dida não se consti_tui em r,ovo compromisso para 
o Estado, mas somen\e a prorrogação de wn 
compromisso já existente. À luz desse feito, toma
se justificável a aprovação do pedido. 

Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que 
estabelece normas d~- elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o_ período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, ·opi
namoS favorav~lnienté sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 346, DE I 987 

Autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o li
mite de seu endividamento interno, 
para que possa emitir 5.419.457 
Obrigações do Tesouro do Estado 
de Santa Catarina (OTC), equiva
lente a Cz$ 2.046.766.325,19 (dois 
bDhões, quarenta e seis miDtões, se
tecentos e sessenta e seis mU, tre
zentos e vinte e cinco cruzados e 
dezenove centavos). 

O Senado Federa;! resolve: 

Art. 1 ç É o G~vemO do Estado de Santa 
Catarina, nos termo~ da Resolução n';. 62(75, 
alterada pela Resolução n" 93n6, ãmbaS do 
Senado Federal, autorizado ae_{evar, em_~ará
ter excepcional e temporariamente, o limite 
de endividamento interno daquela Unidade 
federativa, a fim de que possa emitir 
5A 19.457 Obrigações do T escuro do Estado 
de Santa Catarina (OJC), equivalente a Cz.$ 
2.046.766.325,19 (doi.s bilhões, quarenta e 
seis milhões, setecentos e sessenta e seis 
mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e deze
rioVe centavos), considerado o va1or nominal 
reajustado da __ OTC para agosto/87, em ÇZ$ 
377,67, cujos recursos serão destinados ao 
giro da sua dívida consolidada interna mobi
liária vencívef rio e~erC:icio de 1988. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Este é o parecer, Sr. President~ 

O-SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- Passa-se à disqJ_ssão do projeto em turno úni-

- -CO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
A votação da matéria proceder~se-á na sessão 

seguinte nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
Item 52: 

Oficio n" S/50, de 1987 (n9 91/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja-rÉilifi
cada a Resolução nç 174, de 1987, que auto

. ·Íizou a Prefeitura Municipal de Cravinhos, Es-
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60 (três 
ffiilhões, quatrocentos e noventa e quafro mil, 
sessenta e nove cn.tzados e sessenta centa
vos). (Dependendo de parecer.) 

" [)ezembro de 1987 

Nos termos do art 6~, ~da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para 
emitir o parecer. 

O SR. liiEIRA FILHO (PMDI3 - DF" Para 
emitfr pãreCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Coni- 6 Ofício "S" rt' 50, de 1987, o Sen}:lor 
- Prefeito Munidpal de Cravinhos (SP) solicita a rer

i'atificclção da ReSolução n9 174, de 23-10-87, que 
aütOJiiou aquela Prefeitura a t:Ontratar operação 
de Crédito no valor de Cz.$ 3:494.069,60 (três mi
lhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, ses
senta e nove cruzados e se~nta centavos). 

Trata-se, portanto, de wn simples suprimento 
-legislativo que permitirá ao pleiteante controlar 
a referida operação de crêdito sem o ônus da 
desvaJorização da moeda, a fim de que O projeto 
a ser fmanciado continue técnica e (irúmceifa
mente viável. 

Genericamente, entendo que as a~torizações 
concedidas aos Estados e Municípios pelo Sena
do Federal em cruzados, sem a necessária corres-
pondência em OTN, e que ainda não foram con
tratadas, devam ser reiTatificadas, sem mçUores 
exigências. já que não se muda a essência, a natu
reza e nem as condições financeiras reats das 
operações. 

No mérito, a mat.~ri_a já feç~LI o re_ferendum 
da Casa, quando da-sua apreciação ori9inal, tendo 
em vfsta o seu largo alcance sódo-_e_conômico 
para aquela municipalidade. 

Assim sendo, nos termos da Resolução n" 1, 
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser juridico 
e constitucionaL nos termos do ~guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 347, DE I 987 

ReiTBtlflca a Resolução n'1174, de 
1987. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 1 o O art. 19, da Resolução rt' 17 4, 
de 23 de outubro de 1987, passa a vigorar 
com a seguinte redação; 

"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de 
CraVinhos (SP), nos termos do art. 19 

da Resolução no 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, aut_qrizada 

- a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.839 
OTNjunto ao E}anco do Estado. '*O!,~o 
Paulo S/A. este na qualidade de agente 
fimfucélro da operação, destinada à exe
·ctiÇão de obras de infra-estrutura no 

-- Conjunto Habitacional "João Berbel", 
nó Município ... 

Art: :29 -Esta resolução entra em vigor na 
__ data de_ sua; publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O s·R. PRESIDENTE (José Jgnádo Feire"ira) 
-Passa-se à discussão do 'projeto em turho úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cu~o. _ 
~ ·j,:vcitaçã6 da inatéria piocieder-se-á M sessão 
Seguinte, nos termos regimentais. 

- O SR. PRESIDErtTE (José lgnácio FerTeira) 
- A Presidência convoca _s_~s.® ext(;3qrdir$ia 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 mÍI)l,ltos, com 
a :segu!nte 
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ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno Linico, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 47, de 1987 ( n9 264/87, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
créditos suplementares até o limite de cz$ 
I 05.000.000.000,00. ( cento e. cinco milhões de 
cruzados), e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 44, de 1987 ( n9 5.438/85, na casa 
de origem), que dispõe sobre o cálculo do salário
benefício e o reajustamento doS benefícios de 
aposentadoria, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-3-

Votação, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei 
do Senado n9l4, de 1986, de autoria do Senador 
Affonso Camargo, que altera dispositivos da Lei 
n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, qUe institui 
o código nacional de trânsito, te_ndo 

PARECER FAVORÁVEL, pi-oferido em plenário. 

-4-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

so Senado n"' 37, de 1987, de autoda do Senador 
Nelson Carneiro, que determina a instalação de 
equipamentos antipoluição em veiculas automo
tores de_ uso urbano, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-5-
Votação, em turno único, do Requerimento n" 

250, de 1987, de autoria doSenadorJutahyMaga
lhães. solícitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n~' 149, de 1980, de sua autoria, que 
acrescenta parágrafo ao art 344 do Regimento 
Interno. _ -

-6-
Votação, em turno único, do Requerimento n" 

251, de 1987, de autoria doSenadorJutahyMaga
lhães, solidtando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n9 37, de 1982, 'de sua autoria, que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

-7-
Votação, em twno único,· do Requerimento n9 

252, de 1987, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
_Resolução n9 145, de 1985, de sua autoria, que 
dispõe sobre as comissões e dá outras providên
cias. 

-8-
Votação, ern turno único, do Requerimento n~ 

253, de 1987, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n9 110, de 1981, de sua autoda, 
que dá nova redação ao § 29 do art. 589 do código 
cMI. 
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-9-
Votação, em turno único, do Requerimento n" 

254, de 1987, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n9 150, de 1981, de sua autoria, 
que dispõe sÕbre a arrecadação de bens vagos, 
para os efeitos que especifica. 

-lO-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
225, de 1987, do SenadorJutahy Magalhães, soli
citando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 289, de 1985, de sua autoria, que altera 
a base de cálculo e alícota do imposto único sobre 
Jubrific;;1ntes e combustíveis, de que trata o Decre
to-Lei n9 1.785, de 13 de maio de 1980, e dá 
outras providências. 

-11-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
256, de 1987, de autoriaâoSenadorJutahyMaga
lhães, solicitando, nos termos do art.367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n" 109 de 1986, de sua autoria, 
que faculta aos herdeiros a compensação do im
posto de renda lançado -contra espólio. 

-12-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

257, de 1987_1_ do Senador Jutahy Magalhães, soli- _ 
citando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno;-o déSarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 111, de 1986, de sua autoria, que dis
põe sobre a inclusão da licença-prêmio nas decla
rações de rendirnentos_do imposto de renda 

-13-

Votação, em turno único, do Requerimento 
n"' 258, de 1987, do Senador Jutahy Magalhães, 
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado no 113, de 1986, de sua autoda, que dis· 
põe-sobre- insenção do imposto de renda para 
Poisas de estudo de médicos residentes e remu
neração de estudantes em estágio para comple-
mentação de estudos universitários. 

-14-

Vot?lção, em turno ú.nlco, do Requerimento n"" 
259, de 1987, de autOria dO-Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n~ 114, de 1986, de sua autoria, 
que dispõe sobre o_ calendário escolar nas zonas 
rurais e determina outras providências. 

-15-

Votação em turno único, do Requerimento n"' 
260, de 1987, do Senador Jutahy Magalhães, soli~ 
.citando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 

- SeriaCfo"ri~ fl5, de 1986, de sua autoria, que dis
põe sobre o sistema financeiro da habitação. 

-16-

Votação, em turno único, do Requedmento n"" 
261, de 1987, do Senador Jutahy Magalhães, soli
citando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 

Senado n"' 233, de 1986, de sua autoria, que altera 
a redação do art 369 e seu parágrafo único, da 
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nç 5.452, de 19 de maio de 1943. 

-17-

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
262, de 1987, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi· 
mento fntemo, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado ne 234, de 1986,_ de sua autoria, 
que acrescenta parágrafo único ao ·art. 213 do 
Decreto-Lei n"' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
-Código Penal. 

-18--· 

Votação, em turno único, do Requérirriento n~ 
263, de 1987, de autoda do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n"' 235, de 1986, de sua autoria, 
que altera a redação do art. 58, da consolidação 
das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n? 605 de 5 de janeiro de 1949, instituíndo em 
40 horas semanais a duração máxima de trabalho. 

-19-

- VOtação, em turno único, do Requerimento n~ 
264_, de 1987, do Senador Juiahy Magalhães, soli
citando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado no 245, de 1986, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 6° 

_ do Decreto-Lei n'~ 2.140, de 28 de junho de 1984, 
dispondo sobre a carga horária do odontólogico 
da Previdênda Social. 

-20-

Votaçao, em turno único, do Requerimento no 
265, de 1987, do Senador Nelson Carneiro, solici
tando, nos termos regimentais, a retirada, em ca
ráter definitivo, do_ Projeto de Lei do Senado n~ 

, 45, de 1987, de sua autoria, que inclui despesas 
_com seguros de saúde entre_ os abatimentos do 
imposto de renda. 

-21-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çãon"" 194, de 1987 (apresentado pela Comlssão 
de Economia como conclusão de seu parecer 
n"' 19, de 1987), que autoriza o Governo do Estado 
de Rondônia a contratar operação de crédito no 
valor de cz$ 78.021.322,63 ( setenta e otto rríi
lhões, vinte e um mil, trezentos e vinte e dois 
cruzados e sessenta e três centavos). 

-22-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çlio n9 195, de 1987, que retifica a resolução n"' 
38, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal 
de Campo Mourão, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crêdito no valor de cz$ 8.512.000,00 
( oito milhOes, c.juinhentos e doze mil cruzadOs), 
tendo - - -

PARECER FAVORÁVE_L, proferido em plenário. 

-23-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 196, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
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465.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-24-

Vctação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 197, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de 
Gof~s. a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 60.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-25-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ? áJ 198, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de arai Moreira, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.914,47 Obriga
ções do T es_ouro Nacional (OTN),_t_endo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-26-

Votação, em turno úrUco, do Projeto de Resolu
ção f19 199, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Poconê, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80,000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacloanl (OTN), tendo 

PARECER FAVORÂ VEL. proferido em Plenário. 

-27-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 200, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.393,07 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÂVEL, proferido em Plenário. 

-28-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<:> 201, de 1987, que autoriza a Prefeitwa 
Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 31.551,91 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-29-

Votação, em turno .único, do Projeto deRe_solu
ção n~ 202, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Batatai$, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

-3D-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 203, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER F AVORÁ.VEL, proferido ern Plenário. 

-31-

Votação, em turno único, do Projeto de Resol_u
ção n" 204, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge-
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raiS, a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 2;15.141,12 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER F~VORÁVEL, proferido em P!enári.9. 

-32-

Votação, erTI tunlo único, do Projeto de Resolu
ção n? 205, de _1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio 
Grande-do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.921,05 
Obrigações do T escuro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-33-
Votação, em turno únic_o, do Projeto de_Resolu

ção-·no 206, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bento Gonçalves, Estado dq Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 1282,33 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-34-

Votação; em turno únko, do Projeto de Resolu
ção no 207, de 19_87, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente,_ em cn.aados, a 207.869,00 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-35-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 208, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-36-
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 209, de 1987, que autorlz_a a Prefeitura 
Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pbndente, em cruzados, a 5.555, 73 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-37-

_ _votação, em tlçlmO único, do Projeto de Res_olu
çãQ:na 210, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cajamar, Estado de são Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 16.917,29 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-38-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 211, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-39-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 212, de 1987, que autoriza a Prefeitwa 
Municipal de Coronel Macedo, Est~do de São 

Paulo, a contratar operação de crédito_ no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.297,39 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
~ARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-40-
Votà.Ção, em turno úli.ii:o;-ao Projeto de Resol~

ção n~ 2-13, de 19~7, ~e. ai.rtor12:a a P~f~itura 
Municipal de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cryzados, ª 4,903,67 Obriga
ções do TesourO Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 

-"1-
Votaç~o, em twno (.!I}l~o. do proj~o d~ resolu

ção n? 214, de 1987, que autoriZa a prefeitura 
municipal de indaiatuba, esta do de São I?aulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 202.400,00 Obrigações 
do tesouro Nacional (OTN), tendo 

PRECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-42-

Votação, em turno único, do projeto de resolu
ção n~ 215, de 1987, que autoriza a Prefeitura 

·Municipal de Jtacoatiara, Estado do Aqlazonas, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 79.936,93 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
P~CER FAVORÁVEL,_prof~~do em plenârlo. 

-43-
Votação, em turno único-,-do projeto de resolu

ção n~ 216, de 1987, que autoriza a prefeitura 
muni<:ipal de ltiquira, Estado do Mato Gro~. a 
contratar operação_de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 32.123,5,5 Obrigaç;ões do 
Tesouro Na_donal (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-44-

Votação, em turno único, do projeto de res_olu
ção n"' 217, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jactara, Estado do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 79.997,18 Obrigações do 
T escuro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenârlo. 

-45-

Votação, em turno único, do projeto de resolu
ção [)? 218, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jardün, Estado do Mato Grosso do 
su1, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 7.500,00 Obriga
ções do Tesowo J'!acional (OTI'i) •. tendç 
PARECER FAVORAVEL, proferido ero plenário. 

-46-

Votação, em turno Í!fli<;Q_._ do proJeto de resolu
ção n? 219, de 1987, que autoriza a J?refeirua 
Municipal de Jardim, Estado do Mato Qrosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 16.818,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo _ 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple~áÍio. 

-47-

Votação, em turno úntco, do projeto ·çle res_olu
ção n~ 220, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Joaç:aba, Estado de S&nta Catarina, 
a contratar operaç.ao de crédito no valor corr_es
pondente, em cruzados. a 9.760.29 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, profêiido em plenário. 

-48-

Votação, em turno único, do projeto de resolu
ção n"' 221, de 1987, que autoriza a prefeitura 
Municipal de Lagarto, Estado de sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.148,73 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-49-

Votação, em turno ú!:tJco, do projeto de resolu
ção n<? 222, de 1987-;- que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas a contratar operação de cré
dito novalor correspon_dente,_ e!f1 cruzados, a 
877.106,00 Obiigações do Teso_uro Nacional 
(OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-50-

Votação, em turno único, do projeto ~e resoluR 
ç:ão n9 223, de 1987, que autoriza a prefeitura 
Municipal de anaurilândia, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no ~or 
correspondente, em cruzados, a 7.057,05 ObngaR 
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-51-

Votação, em turno úndo, do projeto de resolu
ção 11'? 224, de 1987, que autoriza a. Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Serg1pe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 83.368.83 Obrigações do 
Tesouro Nacio_nal (OTN), tendo 
PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-52-

Votação, em turno ú.nico, do projeto-de resolu
ção nQ 225, de 1987, que autoriza a prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 58.539,25 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-53-

Votação, em turno (mico, do projeto- de resolu
ção 0'1 226, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a -16.180,88 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-54~ 

Votação~ em turno único, do projeto de resolu
ção n~" 227, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
42.360,70 ObrigaçõeS dO Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-55-

Votação, ell"! turno únieç>, do projeto de resolu
ção n"228, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
48.974,87 :Obrigações do Tesouro Nacional 

(OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-56-
Votação, em turno único, ~o projeto de resolu

ção n" 229, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo, Estado do Rio Gr~nde 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 57.062,03 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL proferido em plenário. 

-57-
Votação, em turno úTtico, do Projeto de Resolu

ção rt? 230, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Patos, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
CruúidOS; a 6.053,f9 óbrigações do Tesouro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenflrlo. 

-58-
VotaÇão, e"m turnO ·Único, do Projeto de Resolu~ 

ção n9 231, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 10.556,03 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

- - PARECER FAVORÁVEL, pràferid:o em plenário. 

-59-. 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n"-232, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-60-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção rt? 233, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito, no vaiO'r cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga~ 
çõesâo Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-61-

-- Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção n9 234, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista, EstadO de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 53.023,00 Obri
gações «;~_o íesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-52-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~" 235, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cristinápolis, Estado de Sergipe, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 14.035,30 Obrigações do 
T escUro Nacional (OTN), tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-53-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 236_, de 1987, que autoriza a Pref~itura 
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a 
contratar _operação de cré_dito no valor correspon
dente, em cruzados, a 552,55 Obrigações do Te
scuro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-64--

Votação, em turno único, do projeto de Resolu
ção n~ 237, de '!987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lndiaroba, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.569,50 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORA VEL, proferido em plenário. 

-55-

Votação, em turno úrlk:o, do Projeto de Resolu
ção n9 238, _de 1987. que autoriza a Pref:itura 
Municipal de Irani, Estado de_ Santa Catanna, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.080,83 Obrigações do 
T escuro Nacional (OTN), tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-56-

Votação, e~ turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 239, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em-cruzados, a 17.652,26 Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN). tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-(;7-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção nQ 240, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 149.513,92 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-58-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 241 , de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Moema, de Minas Gerais, a contratar 
.operação de crédito_ no valor c?~e_spondente, em 
cruzados, a 45.985,10 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-59-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 242, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Munidpal de Mossor6, Estado q9 Rio Grande do 
Norte, a centrar operação de crédito no valor cor
reSPõnden~e, em cruzados, a_ 36.259,19 Obriga
ç_ões do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARJ:;Ci;:R_f AVOAAVEL, proferido em plenário. 

-70-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 243, de 1987, qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de São João Evangelista, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 549,81 
ObiiQações do Teso_uro Nadonal (OTN), tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 
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-71-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção no 244, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São João do Piaui, Estado do Piaui, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 29292,00 Obrigações 
da Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-72-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n"' 245, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a centrar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do 
TeSouro Nacional (OTN};-tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-73-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 246, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pondente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-74-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção no 247, de 19_87, que autoriza·a Prefeitura 
Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.000,00 Obri~ 
gações do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-75-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n<:> 248, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Solânea, Estado da Paraíba, a con
tratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 15.090,52 Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-76-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 249, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito novaJor corres
pondente, em cruzados, a 52.881,82 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL. proferido em Plenário. 

-77-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 250, de 1987, que autoriza a -Prefeitura 
Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 108.058,81 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-78-

Votação; em turno único, do Projeto-de Resolu
ção n9 251, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres-
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pendente, em cruzados, a 1 O. 725,40 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-79-
Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu

ção n? 252, de 1987, que -autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a .37.222,63c0brigações _ 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-80-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rt' 253, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferi ao em PlenârtO. 

-81-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n<:> 254, de 1987, que_ autoriza_ a Prefeitura 
Municipal de Aquidauana, Éstado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspõndente, em cruzados, a 7.133,60 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, piõferido _em Plenário. 

-~82-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<:> 255_. de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracajú, EStado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 289.111,53 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVE~,_proferido em Plenário. 

-83-

Votação, em turno úruco, do Projeto de Resolu
ção rt' 256, de 1987, qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracruz, Estado do Espirita Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 26.921,13 Obrigações 
do TeSouro Nacional- OTN, tendo 

_PARECER FAVORÁVEL, proferido em_PleilãiiO. 

-84-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n<:> 257, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paranaíba, Estado do Mato Grosso 
dO Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 65240,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-85-
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n<:> 258, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Patos, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.946,81 Obrigações do Tesouro Na
cional--OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido _em Plenário. 

-86-
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Munidpal de Piraju, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados a 20203,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

\ -87-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 260, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Piúma, Estado do Espírito Santo, 
a corttratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.182,25 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário: 

-88-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção fl'1 261, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Poá, Estado de São Paulo, a con~ 
tratar ope-ração de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 38541,21 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-89-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 262, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 17.827,00 Obri· 
gações do Tesoutó ~acional- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

-90-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 263, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a 
contratar operação de crédfio no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.016,27 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-91-

Votação, em turno único,- do Projeto de Resolu
ção n~" 264, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Chiapetta, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 8.373,88 Obriga
ções do TesoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-92-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 265, de 19a7, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no ,alar corres
pondente, em cruzados, a 104.774,48 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-93-

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu
ção if 266, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Murucipal de Cristianápolis, Estado de Sergipe, 
a contratar opreração de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.681,64 Obrigações 
do TesourO Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-94-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· Votação, em t!Jmo ónico, do Projeto de Resolu-

ção n<:> 259, de 1987, que autoriZa a Prefeitura - ção n9 267, de. 1987, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Cuité, Estado da-Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 66.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo - - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-95-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~" 268, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Duas Estrãdas, Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9.041,61 Obrigações 
do Tesouro Nadonai_(OTN), tendO 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-96-
Votação _em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 269, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, Estado de Santa Cata
rina, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 57.403,30 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVO~VEC; proferido em plenário: 

-97-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 270, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.576,22 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em plenário. 

-98-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 271, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 160.195,50 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTfij, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-99-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
Ção n9 272, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a contártar opera
ção de crédito no valor correspondente, em. cruza
dos, a_466.018,85 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-tOO-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 273, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Aurora, Estado do Paraná, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 12.421,05 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-101-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 274, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Sananduva, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operaçãO de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5.244,36 Obriga
ções do Tesouro Natíonal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-102-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
-ção n9 275, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Helena, Estado do Maranhão, 
a Contratar operação de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 29382,72 'Obrigações 
do T espuró Nacional .. (OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-103-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção IT' 276, de 1987, que <iU.tOrli:a a Preieitura 
Municipal de São João Evangelista, EstadO de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 1.681,05 
Obrigações do Teso~ Naclonal (OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-104-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 277, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São João do Piauí, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruiados, a 18.430,61 Obrigações 
do Tesouro Nacional (_OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

=lOS-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 278, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São João do Piauí, Estado do Piauí, 
a contratar operaçao de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.247,17 Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-106-

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolu
ção n9 279, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 7.690,00 
Obrigações do Teso~ro Nacional-(OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário. 

-107-

Vota~o. effi turno único, do Projeto de Resolu
Ção n9 280, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a contrãtãr operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 377.576,75 Obrigações 
do Tewuro-Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-108-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 281, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Gros
so do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 4.600,00 
Obrigações do Teso1.;1ro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORA VEL, proferido em plenário. 

-109-

Votação, em tumo único, do Projeto de Reso_lu
ção n~ 282, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Gros
so do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 6203,01 
Obrigações do T escuro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

~no-

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu
ção n9 283, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Teresópolis, Estado do Rio de Janei
ro, a-contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 129.702,94 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-111-

Votação,_em turno únfco, do Projeto de Resolu
ção IT' 284, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de T eresópolis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 10.336,41 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-112-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 285, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Teres6polis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor-corres
pondente, em cruzados, a 8264r66 Obrigações 
do Tesouro Nacional-:- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-113-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 286, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 2.902,00 Obrigâ
ções do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-114-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<:> 287, de 1987, qUe autoriZa a Prefeitura 
Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 19.762,63 Obri
gações do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO"ein plenário. 

-115-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção 11" 289, de 1987, que autoriza a prefeitura 
Municipal de Yrtória, Estado do Espírito Santo, 
o constatar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.879,36 Obdgações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-116-

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu
ção n9 290, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Amambaí, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operações de crédito no valor 
corres-pondente, em cruzados, a 13.338,69 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em plenário. 

-117-

Votaç:ão, em turno Único, do Projeto de Resolu
ção n9 291, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, a 
contratar operações de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, 200.067,92 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-118-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção Jll' 292, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, a 
contratar operação de crédito no va1or correspon~ 
dente, em cruzados, a 45.848,90 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL:proferido em plenário. 

-119-

Votaç:ão, em turno único, do projeto de Resolu
ção n9 293, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Seguro, Estado da Bahia, a 
contratar operações de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 74.083,00 Obrigações 
do T escuro Naciona1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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-120-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n<:> 294, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio 
Grande do Sul,. a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
-121-

Votação, em tu,mo único, do Projeto de Resolu
ção n"' 295, de 1987, que rerratifica a Resolução 
n' 109, de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-122-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 296. de 1987, que rerratifica a Resolução 
n9 43, de 1983, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

Dezembro de_1987 

-123-

Votac;ão. em turno único; do Projeto de Resolu· 
ção n9 297, de 1987, que rerratifica a Resolução 
n"' 67, de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-124-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 298, de 1987, que rerratifica a Resolução 
n"' 334, de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

O SR. PRESIDENI'E (José lgnâcio Ferreira) 
-Nada mais havendo que tratar, declaro encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a SesSão às 18 horas e 5 mlnu
fDs.) 

Ata da 87'!' Sessão, em 30 de novembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Meira Filho 

ÀS 18 E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Leopoldo Peres- Aureo Mello - Odacir Soa
res -João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho -Alexandre Costa - Chagas Rodri
gues- Virgílio Távora- Od Sab6ia de Carvalho 
-Mauro Benevides- Lavoisier Maia-Marcon
des Gadelha - Humberto Lucena - Marco Ma
dei - Guilherme Palmeira - Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José lgná
cio Ferreira - Gerson Camata -João Calmon 
-Afonso Arinos- Ronan Tito-Fernando Hen
rique Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges 
-Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Pom
peu de _Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Leite Chaves - Affonso Camargo -Jorge ~or
nhausen - Carlos Chiare IIi -José Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
ba1hos. 

Nãci há-E:xpedieil.te a ser lido. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Pojeto de Lei 

da Câmara n• 47, de 1987 (n• 264/87, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, que autoriza o poder 
Executivo a abrir créditos suplementares até 
o limite de Cz$ 105.000.000.000,00 (cerito 
e dnco bilhões de cruzados), e dá outras 
providêndas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Pie
- __ nário. 

A discUssão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O prqjeto vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 47, de 1987 

(N• 264/87, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente 
da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir cré
ditos suplementares até o limite de Cz$ 
105.000.000.000,00 e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrii-créditos- Suplementares ao Orçamento da 
União - Lef n<? 7 544, de 3 de dezembro ·de 1986 
-até o ijmite de ez$ 105.000.000.000,00 (cento 
e cinco bllhões de cruzados), utilizando os recur
sos oriundos de Títu1os de Responsabilidade do 
Tesouro NaCional, em conformidade com o teor 
do art. 43; § }9, fridso lV, da Lei nç 4.320, de 
17 de março de 1964, _sendo: 

1-Cz$ 8830_0.000.000,00 (oitenta e oito bi
lhões e trezentos milhões de cruzados), para paga
mento de pessoal e encargos sociais dos órgãos 
a seguir indicados: 

Cz$ 1.000,00 

g~ggg = ~:~~ ~:~:f~j-~~ ... ~::::::::::~::::::::~::::::::::::~::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :~~:ggg 
03000- Tribuna] de Contas da União ...................................................................................................... 178.000 
04000 -Supremo Tribunal Federal ............................. M .......................................................................... 100.000 
05000-Tribunal Federal de Recursos ...................... ~~···· ...................................................................... 156.000 
06000 -Justiça Militar -··---··-··~·--·-... - ............ ~-··-........... - ...................................................... ~-···- 87.000 
07000 -=Justiça Eleitoral ............................................................................................................................. 392.000 
08000 -Justlça do Trabalho ........................................................•......................................................... 1.700.000 
09000 -Justiça Federa] de 1' Instância .. , .............................................. '" ............................................... _ 380.000 .... ,., ··~ 
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Cz$ t.ooo.oo 

10000 -JuStiça do Distrito Federal e dos Territórios .. _., ........ , ........... """''"'""'-··------··-··--··-· 81.000 
11000-Presidência da República ................................................ --·····---·····--···---··-·---········· 2.527.400 
12000-Ministério da Aeronáutica ··-·····.--···---··-·--··-···---··-···-··-·· .. ···-·······-··-····--·-····-· _4.007.000 

~~~ ª~~~~s~~~~~~~~:~~::,~~-~~: ... ~·~:~ .. :.~~~:~:.:.~~~~~:.~:::~~~=-~·:·::~~:::;_~=.=.=.:..=j~~~:~~!~~~ 
17000 -Ministério da Fazenda ___ , .............................................................................. ---····················· .. ··· 2.578.000 
18000 :___Ministério da Indústria e do Comércio ............. --·-··-·----·---·-·---···---······-·--···-· 856.800 
19000 ~Ministério do Interio_r ................................................................................................................. 2,580.000 

~~gg"-=_ ~~~::~:~:~~~a ".'.'.'.'.'.·~·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·~·.'.'.'~'.'.~.'.~.'.~~-~--~-~.'::-.=~:~~~-~:~·~.·.·.·~~=-~.'.~.'.·.~-~-~-·.'.'.'.~--~~.'.'~.".~:~.'.':~~--J.i-~:ggg 
22000-""""' Ministério das Minas e Energia ................................................................................................... 339.700 
23000- Ministério da PreVidência e Assistência Social ................................................................... _....... 38.000 
24000-Ministério das Relações Exteriores ................................................................................... ~ ....... 220.000 
25000- Ministério da Saúde ................................................................................................................. 4.500.000 
2600Q-....MinistériodoTrabalho· .............................................................................................................. 1.450.000-
27000- Ministério dos Transportes ........... ::......................................................................................... 1.823.200 

30000-Transferências-a-Estados, Distrito" Federal e Municípios ................................................. 3.908.000 
33000 .,..--Encargos previdenciários da União .............................................................................. _--· 25.508.000 
34000-Ministério da Cultura ······················································-·······-·······-···-···--·············--- 438.100 
36000 -Ministério da Ciência e Tecnologia ........................................................................................ 1.7 46.500 
37000-Ministério da Reforma e do DesenvolvimentoAgrãr!o ..................................................... 2.500.000 

TOTAL 88.300.000c-

ll-Cz$ 16:700.000.000,00-?dezesseiS bilhões e setecentos milhões de cruzados), para reforço 
de dotações dos seguintes programas de trabalho, permanecendo inalterados os objetivos constantes 
da Lei n9 7 .544, de 3 de dezembro de 1986: -

Cz$ 1.000,00 

15000--Ministério da Educação ..................................... ~ ......... -... 2-.500.000 
15200-Entidades-Supervisionadas ......................................................................... - ............ 2.500.000 

15200.08424271.888- Projetas a cargo da Fundação de Assistência ao Estudante ............. 2.500.000 
17000-Ministério dei Fazenda .......................................................................... __________ 1.500.000 
17100-Administração Direta .................................................................... ------· 1.500.000 

17100.03080302.016- Manutenção do Serviço de Processamento de Dados ....................... 1.500.000 
19000-Ministério do Interior .............................................................. : .............. , .... __ .._.. 6.000.000-
19100 -Administração Direta ----·:-~----................................ ~ ............................ -~~--- 5.000.000 

19102.03811782.313- Coordenação do Sistema Nadonal de Defesa Civil .......... : ................. 5.000.000 
19200-Entidades Supervisionadas ............................................................. --·----·-- 1.000.000 

19200.07401831.905-Projetos a cargo da Superintendência do Desenvolvimento do ___ _ _ 
Nordeste ........................................................................................................................................................ 1.000.000 

25000 -Ministério da saúde ......................................................................................................... 700.000 
25100 -Administração Direta ............................................................................... , .................. _ 700.000 

25100.13754292.508- Controle da malária .................................................................................... 150.000 
25100.13754292.51 O-Contrôle da febie amarela ........................................................................... ~ -100.000 · 
25100.13754292.512 -Controle da dOença_de chagas ................................................................... -. 50.000 
25100.13754292.504 -Aquisição de mediccimentos. vacinas e insumos ............... :.................... 400.000 

26000- Ministério do Trabalho ................................................................................................ 2.500.000 
26100 __:.Administração Direta .................................................................... _ .. ______________ 2.500.000 

26100.14800312259....:.... Contribuição ao f'undO de Assistência ao Desempregado .......... : ... 2.500.000 " 
28QOO- Encargos Gerais da União ......................................................................................... 3.500.000 
28101 -Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento (PR) ......................... 3.500.000 

28101 .03090311'.630- Desenvolvimento da Infra-Estrutura Social Urbana ............................... 100.000 
28101.03091832.681-Apoi_o-ao DesenvolvimentoEconômicoeSocial_ ................................. 2.500.000 _ 
28101.15814271.632- Distribuição de leite para crianças carentes .............................................. 900.000 

TOTAL ······································································-···---------·--····-·-····---·· .16.700.000 

Art. 2" O Poder EX:ettitlvõ poderá efetuar o remanejamento dos valores constantes do art. 
19, desta lei, para atender despesas entre os Órgãos indicados. 

Art. 3~ Esta lei entra em vígor na data de sua publicação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

3373 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 44, de 1987 (n? 5.438185, 
na casa de origem), que dispõe sobre o c.fll· 
cuJo do salário-benefício e o reajustamento 
dos benefidos de aposentadoria,tendo 

PARECERFAVORÀVEL, Proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

1'1•44, de 1987 

(N9 5.438/85, na Casa de origem) 

Dlspóe sobre a cákulo do salérlo-be· 
nefído e o reajustamento dos benefidos 
de aposentadoria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1? o valor dos benefícios de prestação 

continuada referentes ao auxilio-doença, pensão, 
auxílio-reclusão, abono de permanência em selVi
ço e aposentadoria terão por base o salário-be
neficio. 

§ 1 ~ O salário-beneficio será igual a um vinte 
e quatro avos (1/24} da soma dos 24 últimos 
salário de contribuição, atualizados pelos índices 
de correção monetária relativos aos messes em 
que foram pagos. _ 

§ 29 O valor das benefidos de aposentadoria, 
auxíJlo-doença e pensão não poderá w inferior 
ao salário-beneficio. 

Art. 2~ Os beneficlos de prestação continua
da, atualmente pagos pela Previdência Social, se
rão reajustados de acordo com os ínctices de cor
reção monetária correspondentes, de modo ares-
tabelec_er os respectivos valores reals. _ _ 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 49 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Jutaby Magalhães, Primeiro-Secretá
rio deixa cadeka da Pnsldênda que é 
ocupada pelo Sr. Humberto LuceDa, Prt!
sidente. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto L.ucena) -
Item3: 

Votação, em primeira turno, do projeto de 
de Lei do Senado n~ 14, de 1986, de autoria 
do Senador Affonso Camargo, que altera dis
positivo da Lei n9 5. 108, dé 21 de setembro 
de 1966, que institui o Código Nacional de 
Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em 
sessão anterior. 

Em votação projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quelram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O projeto Voltará, oportunamente à Ordem 
do Di~. para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 14 DE 1986 

Altera Os dispositivos da Lei n' 
5.108 de 21 de setembro de 1966, que 
Institui o Código l'ladonal de Trânsito. 

O COngressO -Nacional decreta: 
art r~ Os art. 1~ 100. ·101 e"104 da 

Lei Ii' 5.108186 têm a sua reCiação alterada: 
"Art. 1 óO. As perlalidades serão impos

tas aos proprietários de carga (embarcador), 
. aos propritários dos veículos ou, então aos 

".·condutores, conforme o caso, resguardado 
ao proprietário do veículo o direito de aç-ão 
regressiva entre os primeiros. 

Parágrafo Único, Será de respónsabilida~ 
de do embarcador a infração por transitar 
com excesso de carga. 

Art 101. Ao propritário da carga ou do 
veículo, conforme o caso, caberâ sempre a 
responsabilidade pela infração referente à 
prévia regularizaçaa e preenchimento das 
formalidades e condições exigidas para o 
trânsito do veículo na via terrestre, conser
vação e inalterabilidade de suas caracterls
ticas e fins, matrfcula de seus condutores 
quando esta for exigida e outras disposições 
que deva observar. 

..................... ---·-----·-· ·-·-·· --···-.. --·-
. Art. 104. As multas são aplicáveis a con

dutores, proprietários de veículos de qual
quer natureza e proprietários de carga,·e se
rão impostas e arrecadadas pela repartição 
competente, em cuja jurisdição haja o cor
rido a infração." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em primeiro rumo, do Projeto de 
Lei do_Senado n~ 37, de 1987, de autoria do 
SenadOi' Nelson Carneiro, que determina a ins
talação de eqw'pamentos antipoluição em veí
culos automotores de uso urbano, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 
A discussão da matéria foi encerrada em sessão 

anterior. 
Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
O profeta voltará, oportunamente, à Ordem do 

Dia, para o segundo turno regimental. 
É o .seguinte o Projeto aprovado 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 
N• 37, DE 1987 

Detennlna a Instalação de equipamen
tos antfpoJuição em veiculas automoto
tes ~ uso urbano. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 AS montadoras de veículos automo

tores de uso urbano, deverão instalar, a partir de 

Dezembro de 1987 

1 ç de janeiro de 1989, nos carros de sua produção, 
equipamento capaz de reduzir a poluição dos mo
tores de explosão. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor a partir de sua 
publicaçãç. 

Art 3ç Revogam~se as disposições em con· 
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 5: 

Votação, em tu mo único, do Requerimento 
nç 250, de 1987, de autoria do Senador Juta
hy Magalhães, solícitando, nos termos do art. 
367 do Regimenta Interno, o desarquivamen
to do Projeto de Resolução n9 149, de 19~0 • 
de_ suª a.utoria, que acresc.enta parágrafo ao 

- art. 344 do Regimento lntemo. 

Em votação o requeriJnento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem6: 

Votação, em turno único, do requerimento 
n~ 251, de 1987, de autoria do SenadorJuta
hy Magalhães, solicitando, nos termos do art 
367 do Regimento Interno, o desarquivamen
to do Projeto de Resolução n9 37, de l982, 
de sua autoria, que altera O Regimento Inter
no do Senado Federal . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer- sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-Item 7: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 252, de 1987, de autoria do Senador Juta
hy Magalhães, solicitando, nos termos do art 
367 do Regimento Interno, o desarquivamen
to do Projeto de Resolução n9 145, de 1985, 
de sua autoria, que dispõe sobre as comis
sões, e dá outras providências. 

Em votação o requertmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
AProvado. 
A Presidência fará cumprtr a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
no 253, de 1987, de autoria do Senador Juta
hy Magalhães, solicitando, nos termos do arl 
3-67 do Regimento Interno, o desarquivamen
to do Projeto de Lei do Senado n9 11 O, de. 
1981, de sua autoria, que dá nova redação 
ao § 2• do art. 589 do Código CMI. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
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A Presidência fará cumprir a deliberação do A Presidência fará cumprir a deliberação do 
Plenário. Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) - O SR. PRESIDEI"tTE (Humberto Lucena) -
Item 9: Item 13: 

Votação, em turno único, do Requerimento Votação, em tumo úrUco, do requerimento 
n?254, de 1987, de autoriadoSenadorJuta- n' 258. de 1987, do Senador Jutahy Maga-
hy Magalhães, solicitando, nos termos do art. Jhães, solicitando, nos termos do art. 367 do 
367 do Regimento Interno, o desarquivamen- Regimento Interno, o desarquivamento do 
to do Projeto de Lei do Senado n" 150, de Projeto de Lei_ do Senado n9 113, de 1986, 
1981, de sua autoria, que dispõe sobre a de sua autoria, que dispõe sobre isenção do 
arrecadação de bens vagos, para os efeitos imposto de renda para bolsas de estudo de 
que especifica. médicos residentes e remuneração de estu-

Em votação. dantes em estágio para complementação de 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen- estudos universitários. 

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) Em votação o requerimento. 
Aprovado. OS Srs. Seriadores que 6 aprovam queiram per-
A Presidência fará cumprir a deliberação do manecer sentados. (Pausa.) 

Plenário. Aprovado. 
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Item 10: Plenário. 

Votação, em turno ónico, do Requerimento O SR. PRESIDEI"tTE {Humberto Lucena) -
n' 255, de 1987, do Senador Jutahy Maga- Item 14: 
lhães, solicitando, nos termos do art 367 do Votação, em turno único, do requerimento 
Regimento Interno, o desarquivamento do n9259,de 1987,deautoriadoSenadorJuta-
Projeto de Lei do Senado n9 289, de 1985, hyMagalhães,solicitando,nostennosdoart 
de sua autoria, que altera a base de cálculo 367 do Regimento Interno, o desarquivamen-
e aJíquotas do Imposto Único sobre Lubrifi- to do Projeto de Lei do Senado n9 114, de 
cantes e Combustíveis, de que trata o Decre- 1986, de sua autoria, que dispõe sobre o 
to-Lei n9 1.785, de 13 de maio de 1980, e calendário escolar nas zonas rurais e deter-
dá outras providências. mina outras providências. 

Em votação o requerimento. Em votaÇão-o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Aprovado. 
A Presidência fará ctirriprir a--deliberação do A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. Plenário. 

O SR- PRESIDEN.TE (Hwnberto Lucena) - O SR- PRESIDEN.TE (Hwnberto Lucena) -
Item 11: tem 15: 

Votação, em turno único, do Requerimento Votação, em turno único, do requerimento 
n9256, de 1987, de autoria doSenadorJutaM n9 260, de 1987, do Senador Jutahy Maga~ 
hy Maga1hães, solicitando, nos termos do art. lhães, solicitando, nos termos do art 367 do 
367 do Regimento Interno, o desarquivamen- Regimento Interno, o d~sarquivamento do 
todoProjetoLeidoSenadon9109,de 1986, Projeto de Lei do Senado n9 115, de 1986, 
de sua autoria, que faculta aos herdeiros a de sua autoria, que diSpõe sobre o Sistema 
compensação do Imposto de Renda lançado F"manceiro da Habitação. 
contra espólio. Em votação o requerimento. 

Em votação o requerimento. Os Srs. SetiãdOres qúe o aprovam queiram per-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- mahecer sentados. (Pausa.) 

manecer sentados. (Pausa-) Aprovado. 
Aprovado. A Presidência fará cumprir a deliberação do 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

Plenário. ---o Sr. PresJdente (Humberto Lucena) -Item 
O SR- PRESIDEN.TE (Hwnberto Lucena) - 16: 

Item 12: 

Votação, em turno único, do requerimento 
n~ 257, de 1987, do Senador Jutahy Maga
lhães, sollcitando, nos termos do art 367 do 
Regimento Interno, o 'desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n"\0 111, de 1986, 
de sua autoria, que dispõe sobre a inclusão 
da licença-prêmio nas dedarações de rendi
mentos do imposto de renda. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Votação, em turno_ -único, do requerimento 
n1 261, de 1987, do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do 
projeto de lei do Senado n9 233, de 1986, 
de sua autoria, que altera a redação do art 
396. e .seu parágrafo único da Conso1idação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n? 5A52, de 19 de maiO de 1943, 

.: Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
ApiOVãdo. 

A Presidência fará cumprir a deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 17: 

Votação, em turno único, do requerimento 
n~ 262, de 1987, de autoria do Senador Juta. 
hy Magal~ães, solicitando, nos term~l? do art 
367 do Regimento Interno, o desarquivamen
to do projeto de lei do Senado no 234, de 
1986, de sua autoria, que acrescenta pará~ 
grafo único ao art. 213 do Decreto-Lei n9 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - código 
penal. 

Em votação o requerimento. 
Os StS. Senadores que o _aprovain queriam per· 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do requerimento 
n~ 263, -ae 1987, de autoria do Senador Juta· 
hy Magalhães, solicitando1 nos termos do arl 
367 do Regimento_lntemo, o desarquivamen
to do projeto de lei do Senado n9 235, de 
I 986, de sua autoria, que altera a redação 
do art. 5.8 daCconsoiidação dãs Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, 
de I 9 de maio de 1943, e os arts. 19, 3~ e 
79 da Lei no? 605, de 5 de janeiro de 1949, 
instituindo _em 40 horas semanais a duração 
máxima de trabalho. 

Em votação. _ _ 
Os Srs. Senadores que aprovaln o requerlmen· 

to queiram permanecer sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 

----A Presidência fará cumprir a deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDEN.TE (Hwnberto Lucena) -
Item 19: 

Votação, em __ tumo únic;o,.do Requerimento 
n• 264, de 1987, do Senador Jutahy Maga
lhães, solicitando, nos termos do art 367 do 
Regimento Interno, o desarquivamento do 
Projeto de lei do Senado n9 245, de 1986, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
a1tera a redação do art 6~ do Decreto-Lei 
n• 2.140, de 28 de junho de 1984, dispondo 
sobre a carga horária do odontólogo da Previ
dência Social. 

Em _vol:4ção. 
Os Srs. Senaaores que-aprovam o reqU:erlffien

to queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDEI"''TE (Humberto Lucena) -
"item20: -

Votação, em turno, único do requerimento 
J1'? 265, de 1987, do Senador Nelson Car
neiro, solicitando, nos termos re·gimentais, 
a- retirada, em caráter deflllitivo, do Projeto 
de Lei do Senado n9 45, de -1987, de sua 
auto ii a; ·que inclui despesas com seguros de 
-sãúde-entre os abatimentos do imposto de· 
renda. 
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Em- votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
a Presidência determinará o encaminhamento 

do ProJetode Lei do Senado n9 45/87 ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 21: 

Votação, em turno único; do Projeto de 
Resoluçãon9194, de 1987 (apresentado pela 
comissão de economia como conclusão de 
seu parecer n9 19, de 1987), que autoriza 
o Governo do Estado de Rondônia a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
78.021322,63 (setenta e oito milhões, vinte 
e um mil, trezentos _e vinte e dois cruzados 
e sessenta e três centavos). 

Em votação. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço 
a Palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. EX' para encaminh.ar. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na sessão anterior, realizada nesta tarde, face 
à importância de algumas matérias que foram 
aqui apreciadas, assumi o compro~n:isso de não 
mais requerer verificação de quorum, relativa· 
mente a este projeto de resoluçao, do interesse 
do Estado de Rondônia. Queria, entretanto, deixar 
bem dare, perante esta Casa que, na realidade, 
nem o próprio Governo do Estado de Rondônia, 
nem a própria Bancada de Rondônia, no Senado, 
Bancada do PMDB, em nenhum momento teve 
qualquer interesse pela tramitação deste projeto 
de resolução. Esta matéria está tramitando, aqui 
no Senado Federal, há maiS de um ano. Do mo
mento em que a matéria saiu do Ministério do 
Planejamento para a Presidência da República 
transcorreram seis meses sem que a Bancada 
Federal do Estado de Rondônia desenvolvesse 
qualquer tipo de ação, no sentido de dinamizar 
ou apressar a tramitação desse empréstimo. 

Chegando aqui, ao Senado FederaL Já se pas
sou mais de um ano, e s6 agora a matéria veio 
a ser, finalmente, objeto da nossa votação, fican
do, inclusive, durante um bom período nas mãos 
do Senador Ronaldo Aragão sem nenhuma razão, 
wna vez que a matéria já estava devidamente 
instruída pelas comissões técnicas corresponden· 
tes. 

E hoje, depois qUe-eu formulei umas coloca
ções na sessão da tarde e que nós efetivamente 
vamos votar a matéria, uma vez que eu não vou 
mais requerer verificação de quorUm, eu cons
tato, entristecido, que a matéria vai ser aprovada 
por esta Casa, sem a presença dos dois Senadores 
do PMDB, na sessão que agora se realiza. O que 
caracteriza, efetivamente, a nenhuma importância 
que a Bancada do PMDB de Rondônia, no Sena
do, dedicou até este momento a esta matéria. 

Vamos votar um projeto de resolução que apor~ 
ta recursos da ordem de mais de um bilhão de 
cruzados e a Bancada do PMDB de Rondônia, 
no Senado, não está presente. A matérta continua 
na apreciação desta Casa com a ausência da ban
cada, e vai ser aprovada exatamente porque não 
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vou requerer verificação de quorum, consideran
do, inclusive, aS outras matérias de interesse de 
centenas de municfplos brasileiros e da quase 
totalidade dos Estados brasileiros, que estão, após 
este Projeto de Resolução, o que faria com que 
um pedido de verificação-de quorumprejudícasse 
a tramitação das matérias subseqüentes. 

POr--olifrOlã:do, desejo fazer um apelo ao Sena
do Federal, para que pudéssemos, ao longo do 
ano, nas sessões nas quais temos quorum regi~ 
mentalmente -eStabelecido, aprovar essas maté
rias, porque está-se tomando lugar-comum, to
dos os anos, o Senado Federal, nas últimas ses
sões do ano, sem quorum. sem o número regi~ 
mental necessário, exigido pelo Regimento lnter· 
no, aprovar matéria da maior importância, da 
maior gravidade e da maior repercussão nos Esta
dos _e_m_unicípios brasileiros. 

Está constatada a-aUSência dos representantes 
de Rondônia no Senado Federal, no momento 
em que vamos aprovar este empréstimo do inte
resse do Governo do PMDB de Rondônia. A sua 
Bancada não está presente à votação. 

Eram estas as palavras que eu desejava proferir 
neste momento que considero importante para 
Rondônia, porque o empréstimo é vultoso, a 
quantia é muito grande, e a Bancada de Rondônia 
no Senado não está presente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Pompeu de Sousa, que será 
lida pelo Sr. 1 ~~Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n•194, de 1987. 

O Refã:tor apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n<? 192, de 1987, que autoriza o 
GOVerno-ao Estado de Rondônia a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 78.021322,63 
(setenta e oito milhões, vinte e um mil, trezentos 
e vinte e dois cruzados e sessenta e três centavos). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-:-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redaçã.o final do Projeto de Resolução 

n" 194, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu,_~residente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I 987 

Autoriza o Governo do Estado de Ron
- dilnla a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 78.021.322,63 (setenta 
e oito milhões, vinte e um mD, trezentos 

---e vinte e dois CJUZados e sessenta e três 
centavos). 

O Seriaao Federal resolve: 
Art 1 ~ É o Governo do Estado de Rondônia, 

nos termos do artigo 2<? qa Resolução r:t: 93,__9e 
11 de outubro de 1976, _do Senado Federal, auto
rizado a contratar operação de crédito no valor 

de Cz$ 78.021.322,6.3 (setenta e o!to milhões, 
vinte e um mü, trezentos e vinte e dois cruzados 
e sessenta e três centavos), correspondente a 
2.283.544 UPC, cOilsiderado o valor norii.ínal da 
UPC de Cz$ 34.166,77, vigente em junho de 1985, 
Junto ao BancO do Estado de Rondônia SI A. este 
na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à execução de obras de infra-estrutura 
e equipamentos comunitários nos conjuntos ha
bitacionais da COHAB/RO, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em díscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerra 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. (Pausa.) 
A Mesa esClarece ao Plenário que estão presen

tes à CaSef 39 Srs. se-nadores. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem22: 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Resolução n~ 195, de 1987, que retifica a 
Resolução n9 .38, de 1987, que autorizou a 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Esta
do do Paranâ, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 8.512.000.00 (oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia .da sessão 
anterior, tendo sido a votação adiada por falta 
de quorom. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre_a mesa, redação ftnal da matéria, elabo

rada pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que 
sreá lida pelo Sr. 19-5ecretário. 

É Jida a seQUlnte 
Redação final do Projeto de Resolução 

... 195, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n<? 195, de 1987, que rerratiffCa a 
Resolução no 38, de 1987". --

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Wedekin, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 

n•195, de 1987. · -
Faço saber que o Senado Federal aProvou, e 

eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, 
do Regime~to Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Rerratifica a Resolução n<? 38, de 1987. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1 ~ O artif}o 19 da Resolução n<? 38, de 

11 de maio de 1987, passa a vigorar com a se-
guinte redação: - -

'"Arl 1 o É a Prefeitura Municipal de Cam
po Mourão, Estado do Paraná, nos termos 
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do artigo 2"' da Resolução n_o 93. de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a aa:nno Obrigações do Te
souro Nacional (OTN), junto ao Banco do 
Estado cfo Parari.á S/ A, este na _QÚalidade de 
agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras de infra-estrutura _urbana, 
compreendendo galerias de águas pluviais 
e pavimentação asfáJtica, no Município." 

Art 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Luc_ena_) -
Em discUssão a redaçáo fina[ (Pã"Usa.}- -- -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defiriítívamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. -

O projeto vai à promulgação 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem23: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução ng 196, de 1987, que- aUtoriza o 
Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 465.000,00 obrigações do 
tesouro nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVOAAVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão dà matéria fot encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação _o projeto, em turno ún1co. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redaçáo fmal da matéria elabo

rada pelo Relator, Senador Leopoldo Perez, que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

é: lida a seguinte 

Redação Anal do Projeto de Resolu
ção n• 196, de 1987. 

Relator apresenta redaçào final do Projeto de 
Resolução ng 196, de 1987, que autoriza 6 Gover
no do Estado do Amazonas a contrªtar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 465.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 3Q_de novembro de 1987. 
-Leopoldo Peres, Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação Final do Projeto de Resolu-

ção n• 196, de 1987. _ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOWÇÃON• , DE Ül87 
Autoriza o Governo do Estado do 

Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 465.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional (OTN)-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do Amazonas, 

nos termos do art. 2g da Resoluçã_o no 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
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nç 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Fe_deral, autorizado a contratar operação 
de~crédiiO no valor correspondente, em cruzados, 
a 465.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
(O_JN), junto à Caixa Económica Federal, esta 
na- qualidâde de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvifnento Social (FAS), destinada à res~ 
tauração do Teatro Amazonas, no Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a r_ed~ão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a mãtéria é dada como 
defuutiVamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 24: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 197, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, 
Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a60.000,00-0brigações do Tesouro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL; Proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
estraordinária ãnterior, tendO a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
0$ se:s:---sénadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
--Ãi)rovaç:lo. - -- -

Ô SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Pompeu de Sousa, que será 
lida pelo Sr. Primeiro-SecretáriO. 

__ :_ - É lida a seguinte , 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 197, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçâo final do Projeto 
de Resolução n9 197, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 
(GO) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, a 60.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redaçâo finai -·do ProjetO- de Resolução 
D"197, de 1987_ 

faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos-do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a s_eguinte 

RESOUJÇÃO N• , de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Golânia, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
60.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
-Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Apareçida 

de Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do art 
29 da Resolução ng 93; de ll de outubro de 1976, 

aiteracla pela Resolução n~ 140, de .5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 60.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à execução de meios-fios e sarje
tas, no Município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a paJavra. encerro 
a discussão. _ _ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos re-gimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem25: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 198, de 1987·, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira, Estado 
do Mato Grosso do Su1, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 4.914,47 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, -proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam C:,ueiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elabo

rada pelo Relator, Senador Mendes Canale, que 
será lida pelo Sr. 19- Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 198. de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do projeto 
de Resolução n9 198, de 1987, que -autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
4.914,47 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redac;ão final do Projeto de Resolução 

n~ 198, de 1987. 

Faço·sãber que o Senado Federa( aprov?u: n_os 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitutçao, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLC!i;:ÃO N; , DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arai 

Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar opemção de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
4.914,47 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 t a Prefeitura Municipal de Arai Mo

reira, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
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do artigo 2" da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Serlado Fedefal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 4.914,47 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS) destinada à aquisição de veí
etdos para transporte escolar, no Município. 

Art 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaç:ão final. (Pausa) 

Não. havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação 
nos termos cegi.mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 26: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 199, de 1987, que ãutoriza a 
PrefeitUra Municipal de_ Poconé,- Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em ·cruzados, a 
80.000~00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A matéria constou da _Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que_ o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final da matéria elabo
rada pelo Relator, Senador Pompeu de Sousa, 
a ser Uda pelo Sr. 1 «-SecretáriO. 

É lida a seguinte: 

Redaçâo final do Projeto de Resolução 
fl0 199, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 199, de 1987,_ que autoriza a 
Prefeitura Municipal-de Poconé (MT) -a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 
14.528.800,00 (quatorze milhões, quinhentos e 
vinte e oito mil e oitocentos cruzados), correspon
dente a 80.000 OTN de Cz$ 181,61, vigente em 
março de 1987: -

Sala das Sessões, .30 de novembfO de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 
n• 199, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e ~. Presidente, promu1go a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção U) 

RESOLUçAO N• • DE 1987 
Autoriza a Ptefeltui-a Municipal ele J>o.. 

coné, Estado de Mato Grosso, a contnt
tar operação ele créclto no valor ele ez• 
14.528.800,00 ( quatone mllhões, qul
nhento. e vinte e oito mD e oitocentos 
cruzados), correspondente a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro l'ladonal (OTI'I), 
de Cz$ 181,61 vigente em março de 
1987. 

O senâdo Fedeial resolve: 
Art 1 ~ É a Prefeitura Munidpal de Poconé, 

Estado de Mato Grosso, nos termos do art 29 
da Resolução n9 93, de ll de outubrO de 1976, 
alteradã pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambãs do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de ez-$ 
14.528.800,00 (qÚatorze milliões, quinhentos e 
vinte e _oito mil e oitocentos cruzados), correspon
dente a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN), de Cz$ 181,61, vigente em março de 
1987, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso 
S.A.-, · este na cjualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de: obras de infra
estrutura urbana, referentes ao Plano Integrado 
de Apoio aos Municípios (Pró-Município). 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
Em disC:ussâO a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 
- -Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Item27: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 200, de 1987, que autoriza a 

_Pr_ef_eitura Municipal. de Poconê, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
2.393,07 ObrigaçOes do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. - -

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Votação da matéria em turno único. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer _sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final elaborada pelo Se

nador Pompeu de Sousa, Relator da matéria, que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~--,200,de 1987. -

O ReJator apresenta a Redação Fmal do Projeto 
de Resolução no 199, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Poconé-M.LJ!. COJltratar 
operação dê'-CYédito no valor a-e--t:z$ 
14.528.800,00 (quatorze milhões, quinhentos e 
vinte e oito mil e oitocentos cruzados), correspon
dente a 80.000_ OTN de Cz.$ 18t61, vigente em 
março de 1987. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

Dezembro de 1987 

ÃNEXO AO PARECER 

Redação fina] do Projeto de Resolução 
D' 200, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da COilSt:ituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal ele Po
coné, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor COITes
pondente, em cruzados, a 2.393,07 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTI'I). 

O Senado Federal resolVe": 
_ Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Po<;oné, 
Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 
da Resolução n~ 9.3, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federa], autorizada 
a cóntratar operação de crédito no valqr corres
pondente, eni CruzadoS, a 2.393,07 obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econô-
mica Federal, esta na quaJidade de gestora do 
Fuli.do de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação do posto de saú
de, no Município. 

Art ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR.. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem28: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 201, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pontal, Estado de São 
PauJo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
31.551,91 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
eXtraOfdfnáiia anterior, terido a votação adiada por 
falta de quorum. 

Votação do projeto em turno único. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
/\provado. 
Sobre a mesa, Redação Fmal da matéria elabo

rada pelo ReJator, Senador Ronaldo Aragão, que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

Ê lida _a seguinte: 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 
201, e 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 201, de 1987, que autoriza a 
Prefe~ura Munic_ipal de Pontal _(SP) a_ contratar 
operação de cl-éàito no valor correspondente, em 
CI'UZ<l<!o"' a n.s51,91 OTN. 

Safa--das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Ronaldo Aragão, ReJator. 



Dezembro de 1987 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do ProJetO de Resolução 
.,. 201, de 1987. 

faço saber que o Senado Federai aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pontal, Estado de Sá o Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor coJTeSpon· 
dente, em cruzados, a3t.551,91 Obriga
ções do Tesouro l'ladonal (OTI'I) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pontal, Es

tado de São Paulo, autorizada, nos termos do 
arl 2~ da Resolução n<:> 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n<:> 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
a contratar operação de crédJto no valor corres
pondente, em cruzados, a 31.551,91 Obri_gações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo -de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(F AS), destina. da à aquisição de veículos para 
transporte escolar, no Município. , 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defintivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 29: 

Votação. ern turno único, do Projeto de 
Resolução no 202, de 1 9_87, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
3.183,16 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Votação do Projeto em tumo único. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram pér

manecer sentados. 
Aprovado. 
Sobre a mesa, Redação finaJ da matéria elabo

rada' pelo Sr. Relator, Senador Ronaldo Aragão, 
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 202, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n" 202, de -1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Batatais (SP) a contratar 
operação-de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 3.183.16 OTN. 

SaJa das Sessões, 30 de nOverribro de 1987 
- Ronaldo Aragão, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 3379 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n~ 202, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Murúclpal de Ba
tatals, Estado de São Põtulo, a contratar 
operação de crédito no 'Votlor coiTespOn
dente, em cruzados a 3.183,16 Obriga
ções do Tesouro l'ladonal (OTI'I). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 a É a Prefeitura Municipal de Batata is, 

Estado de S!o Paulo, nos termos do art 2~ da 
Resolução nç 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de de,z_embro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a .3.183,15 Obrigações do 
Tesouro Nacional- (OTN),junto à Caixa Econô
mica FederaJ, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial 
(F AS), deStinada à aquisição de veículo para cole
ta de lixo, no Município. 

Arl 2Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua Publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Erif disCussão a redação final. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, â matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem30: 

Votação, em turno único; do Projeto çle 
Res.Qlução-n9 203, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466.400,00 Obrigações do T escuro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matêria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
faJta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadoi'es que o ãprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria elabo~ 

rada pelo Relator, Senador Leopoldo Peres, que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ftna1 do Projeto de Resolução 
n• 203 de 1987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 203, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura M.uncipal de Belo Horizonte (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.400,00- OTN. 

Saladas Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Leopoldo Perez, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Re:dação final do Projeto de Resolução 
n• 203, de 1987 . 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promufgo a seguínte 

~ ~ RESOLUÇÃO N• ,DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mundpal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTI'I). 

O Senado federal resolve: _ _ _ , 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori~ 

zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, aherada J)e\a ResoiUçOO no 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrlgaçóes do TesoiJIO _Nacional (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à implantação de 
Centros de Saúde e Policllnlcas, no Município. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em díscussão a redação fin-aL !Pausa.) 

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -
_ Encerrada a discussão, a matéria é dada como 

definitivamente adotada, dispensada a votação. 
9 projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem31: 

Votação, em tum o único, -do Projeto de 
-Resolução n" 204, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 255.141,12 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo sua votação adiada 
por falta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação finaJ da matéria elabo

rada pelo Relator, Senador Leopoldo Perez, que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 204, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n" 204, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados a 255.141,12 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Leopoldo Perez, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 204, de 1987. 

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 1987 

Autoriu a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédfto no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 
255.141,12 Obrigações do Tesouro Na· 
donal (OTN). 

Senado Federal resolve; 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Belo Hori

zonte, Estado de Minas Gerais, nos tennoS do 
artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operações de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 255.141,12 
Obrigações do Tesouro Nacional_- (OTN), junto 
à Caixa Econõmíca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publi<:ação. --- -

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéda é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O Sr. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem32: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução ne 205, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Bento Gonçalves. Es
tado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 5.921,05- Obrigações do Te
souro Nacional- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em pie· 
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Passa-se à votação do Projeto em turno único, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa redação fmal. elaborada pelo Re

lator Senador Nelson Wedekin que será Ilda pelo 
Sr. J9 Secretário 

É lida a seguinte: 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

n" 205, de 1987. 
O Relator apresenta a redação final_ do Projeto 

de Resolução n" 205, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.921,05 OTN. 

Sala das Sessões, 30 _de novembro de 1987. 
-Nelson Wedekin, Relator. 

DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 205, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, hos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande 
so Sul, a contratar operação de crédito 
no valor conespondente, em cruzados, 
a 5.921,05 Obrigações do Tesouro rta
donal (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 J:: a Prefeifura Municipal de Bento Gon

çalves, Estado do RJo Graride do Sul, nos termos 
do art. 2ç da Resolução nç 93, de 11 de outubro 
d_e 1976, alterada pela Resoluçao n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.921,05 
-obri!iJações do T escuro Nacional (OTN}, junto 
à CãiXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à aquisição de per
furatriz, para o Município. 

Art. Z' Esta Resolução entra em vlgor na data 
de sua publfcação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Htullberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discuss~o, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

c;> SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem33: 

Votação, em_. turno único, do Projeto de 
Resolução nç 206, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura municipal de Bento Gonçalves, Es
tado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 1.282,33 Obrigações do Tesow:o 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. 

-A iOãtéiíi col)Stou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária an.terior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Passa-se à votaçáo do Projeto em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo

rada pelo Relator Senador Nelson Wedekin, que 
será lida pelo Sr. 1 9~Secretário. 

É lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 206, de 1987. 

Õ Relãtor _apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 206, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS), a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a I 282,33 OTN. 

Sal~ das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Wedeldn, Relator. . 

~Dezembro de 1987 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 206, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do a:.rtig0-4Z,- inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N· , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ben
to Gonça]ves, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valo_r correspondente, em cruzados; a 
1.282,33 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN). 

O Senado Federal resolve:_ _ 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Bento Gon

çalves, Estado do Rio Grande dO Sul, nos termos 
do artigo 2ç da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução nç 140, de 5 
de d~bro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autonzada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 1.282,33 
Obrigações _do Tesouro Nacional {OTN), junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
mento Socíal (FAS), destinâda à aquisição de veí· 
cuJo para transporte escolar, no Município. 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada da votação. 

q proj~ _vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Htullberto Lucena) -
ltem34: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 207, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 207.869,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECÉR FAVORÁVEL; proferido em Plenário. 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo

rada pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que 
será lida pelo Sr. I 9-5ecretário. 

É lida a seguinte: 

Redaçã.o final do Projeto de Roolução 
.,. 207, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução nç 207, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP), 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 207.869,00 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Wedekin, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
~ 207, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON• , de 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Bra
gança Paulista, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
207.869,00 Obrigações do Tesouro Na
donal-(011'1). 

O Senado Federa) resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança 

Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do 
artigo 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n'? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 207.869,00 
Obrigações do Tesouro Nacional {OTN), junto 
à Caixa Ec.onômica Federal, esta na qua1idade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sacia] (FAS), destinada à implantação de 
guias e saljetas, no MurUdpto. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente dotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
.Item35: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 208, de 1987, que autoriza a 
PrefeJtura Municipal de Brotas, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
93.984,96 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por 
falta de quorum. 

Passa-se à votaçãC) do projeto em turno único. 
- Aureo MeDo, Relator. 

Os Srs. Senadoã=es qUe o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. . 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte: 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 208 de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 208 de 1987, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Brotas (SP) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos a 93.984,96 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novémbro de 1987. 
-Áureo MeDo, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
,. 208, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promu]go ~ seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Brotas, Estado de São PaUlo, a conlmtar 
operação de crédito no valor coJTeSpon
dente, em cruzados, a 93.984,96 Obriga
-ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Brotas, Es
tado de São Paulo, nos termos do art 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, _em 
cruzados, a 93.984,96 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN),junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na -qUalidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), desti
nada à implantação de centro de atividades jnte
gradas do trabalhados, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definith1amente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem36: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 209, de 1987, que autoriza ?J 
Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.555,73 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Passa-se à votaç_ão do Projeto em turno fm_~co. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
A?rovado. · 
Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo

rada pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida-~ seguinte: 

Recfaçã~ final do Projeto de ResoluçãO 
n• 209, de 1987. 

O relatór apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 209, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa 
Cã:tarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadoS, a 5.555, 73 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional (OJN). 

Sala das SesSões, 30 -de novembro de 1987. 
-Nelson Wedeldn, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'209, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, írlciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• - , DE f987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
çador, Estado de Santa Catarina, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5.555,73 
Obrigações do Tesouro ~acional (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
- Art. 1 ~ -É a Prefeitura M-unicipal de Caçador, 

Estado de Santa Catarina, nos termos do art_. 2~ 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 5.555,73 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 2? Esta ResoJução entra em vignr na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. __ _ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispen?CJda votação. 

O projeto vai à promulgação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Jtem37: 

Votação, em turno único,_ do Projeto de 
Resolução n~ 210, de 1987 que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de 
SãO Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, ~€!!!1_ ~ruzados, a 
16.917,29 Obrig8.Ções do T escuro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, preferido em ple-
nário-. . 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extr8ordinária anterior, tendo votação sido adiada 
por falta de_ quorum. · _ 

Passa-·se à votação do Projeto em tumo _único. 
Os Srs. Senadores que o aptovart'f queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa,, redação final, elaborada pelo 

Relator Senador Aureo Mello, que será lid,a pelo 
Sr. }9-Secretárfo. 

É lida a seguinte: 

Redação OnaJ do Projeto de Resolução 
n~ ~10,_ de 1987. 

O R'eJator apresenta a fedação final do Projeto 
de Resolução n9 210, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Cajamar (SP), a contratar 
operaçãO de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.917,29 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Aureo Mello, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n' 210, de 1987. 

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 !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
jamar, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 16.917,29 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Cajamar, 

Estado de"-São Paulo, nos termos do_~rt __ 2"' da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 16.917,29 Obrigações do 
Tesouro Nacional- 011'1, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, no Município. 

Art 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausá) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, d[spensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem38: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução J1'? 211, de-1987, que_autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
13.471,64 Obrigações -do Tesouto Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia-
da por falta de quorum. . 

Passa-se à vota~ão do projeto em turno úmco. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elabo

rada pelo Relator Senador Márcio Lacerda, que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

"'211 de 1987. 
O Relator apresenta a redação fmal do Pro

jeto de Resolução n<:> 2ll de 1987, que au~o
riza a Prefeitura Municipa1 de Campo Maior 
(PI) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.471,64 

OTN. d 
Sala das Sessõe_s, ~O de_ novembro e 

1987.- Márcio Lacerda, Rela~or. 

-DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER 

Redação fina) do Projeto de Reso
lução n• 211 de1987. 

Fãço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 
Autoriza a Prefeitura 14.unlclpal de 

Campo llllalor, Estado do Plaul, •contra· 
tar operação de crécllto no valor con-es
pondente, em Clllzados, a t3A71,64 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Campo 

Maior, Estado do Piauí, nos- termos do art. 29 da 
ResoJução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, !'lmbas do Senado Federal, autorizada a 
contratar_pperação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.471,64 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de creches na 
zona rural, no Munidpio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Em diSCussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 39: 

V~taÇâo, em turno único, do Projeto de 
Resolução n<:> 212, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1297,39 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

·A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
. extraordinária anterior e teve sua votação adiada 

por falta de quorum. 
Passa-se à votação do Projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirélJT! per

manecer sentados. (Péiusa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1~-secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo Onal do Projeto de Resolução 
n• 212, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Pr?jeto 
de Resolução tt? 212, de 1987, que autonza a 
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo (SP), a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1297,39 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de .. novembro de 1987. 
_ Cid Sab6ia de Carvalho, Relator. 

Dezembro de i 987 

ANEXO AO PARECER 

Redaçilo final do Projeto de R .. olução 
n• 212, de 1987. 

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 !987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Co
ronel Macedo, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
1.297,39 Obrigaçóes do Tesouro Nado
Dai (OTN). 

O SenadO Federar resolve: 
Art }9 É a Prefeitura Municipal de Coronel 

Macedo, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2? da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no vaa 
lor correspondente, em crutados, a 1297,~9 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
mente Social (FAS), destinada à aquisição de veí
culo para transporte escolar, no Município. 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria_ é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgaçáo. 

O SR. PRfSIDENlE (Humberto Lucena) -
ltem4o:--

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 2-13, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 4.903,67 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior e teve sua votação adiada 
por fãlta de quorum. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redac;ão- final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 213, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 213, de 1987;-~que é!Utoriza a 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru.Zados, 
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a 4.903,67, Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). 

SaJa C:as Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Od Sabóla de Carvalho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 213, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

, DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fell· 
pe Guerra, Estado do RJo Grande do 
Norte, a contratar operação de cRdlto 
no valor eotTespondente, em aur.ados, 
a 4.903,67 Obrigações do Tesouro Na· 
dona! (OTN). 

O Senado federal resolve: 
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Felípe Guerra, 

Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art. 29 da Resolução fl_9 ~3. de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados,_ a 4.903,67 
Obrigações do Tesouro Nacional {OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na quaJidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à aquisição de veí
culo para transporte escolar, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.} 

Se nenhum- dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulqaçáo. 

o. sR. PRESIDENTE( Humberto Lucena) -
ltem41 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 214, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de lndaiatuba, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
202AOO,OO Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo _ . 

PARECER FAVORÁVEl., proferido em Ple
nârio. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1"-Secretárlo. 
É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 214 de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n<:> 214 de 1987, que autoriza aPre
feitura Municipal de lndaiatuba (SP) a contratar 

oPeração de érédito no valor correspondem~, em 
cruzados, a 202.400,00 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Cid Sabóla de Carvalho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 214, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOWç:ÃO N• , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de ln· 
daiatuba7 Estado de São PauJo, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 202.400,00 
Obrigações do Tesouro Nadonal (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ Ê a Prefeitura MunicipaJ de Indaiatuba, 

EStado de São Paulo, nos termos do art 29 da 
Resolução n9 93, de J 1 de outubro de 1976,altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 202.400,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qua]idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de hospital geral 
com pronto socorro, no M~nicipio. 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peç-a- a palavra, encerro 
a discussão. 

EnceiTada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à Promulg~çâo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - • 
ltem42: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução _n9 215, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Jtacoatiara, Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
79.936,93 Obrigações do T escuro Nacional 
{OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o Projeto e:m turno único. (Pausa) 
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 

Sr. }9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 215, de 1987. 

O relatar apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 45, de 1987, que autoriza a Prefei
tura MunidpaJ de ltacoatiara (AM) a contratar ope
ração de ~rédito no valor correspondente, em cru
:redos. a 79.936,93 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Aureo Mello, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 215, de 1987. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de lta· 
coatlara, Estado do Amazonas, a contra
tar operação de crédito no valor CorTes
pendente, em cruzados, a 79.936,93 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de ltacoatiara, 

Estado do Amazonas, nos termos do art. 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 79,936,93 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caíxa Econô
mtca Federal, esta na ·qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de Centro Comu
nitário, no Município. 

Art 29 . Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçllo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavrd, encerro a discussão. 

Encerrada a discuss_ão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada_ a votação. 

O projeto vai à promulgação; 

O Sli.-PRESIDEN'IE (Humberto Lucena)
Item43: 

Votação, em turno_ único, do Projeto de 
Resoluçáo no 216, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ftiquira, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
32.123,55 Obrigações do T escuro NaCional 
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno úníco. (Pausa.) 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que vai ser lida 

pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida .a seguinte 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução 
n~ 216, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n~ 216, de 1987. que auto
riza a -Prefeitura Munlclpal de ltiquira (MT) 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 32.123,55 
OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 
1987. - .Moi reio Lacerda, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 
n• 216, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou9 

nos termos do artigo 42,1nciso VI, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 
Autoriza a ·Prefeitura Murucipal de ltl

qulra, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operações de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 32.123,55 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

O Senado Federal Resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Jtiquira, Es

tado do Mato Grosso, nos termos do art 29 da 
Resoluçãon" 93, de 11 de outubro de 19764 altera
da pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 
1985, affibas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 32.i23,55 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de Gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(f AS), destinada à implantação de unidades esco· 
lares, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem44: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 217, de 19_87, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Jaciara, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
79.997,18 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado .. 
Sobre a mesa redaç_âQ_flD~ que será lida pelo 

Sr. 1 t'-SecretárlO. 
É lida~ seguinte 
Redação final dO Projeto de Resolução 

n' 217, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n" 217, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Jaciara (Mn a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 79.997,18 OTNs. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1987. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 217, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aproV<;>U~ n_os 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitu1çao, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

e eu, 
gunte 

, Presidente, promulgo a se-

, De 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ja
ciara, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor coJTeS
pondente, em cruzados, a 79.997,18 
Obrigações do Tesouro Nacional ( OTN). 

O senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Jaciara, Es

tado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Semi.do -Federa!; autozlzada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 79.997,18 Obrigações do 
TesOUro Nadonal (OTN); -jUnto à _Caixa. Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS);-aestiriacfa ãimprant.a:Ção de meios-fios, sar
jetas e galerias pluviais, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

. ÓSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Em discussão. (Pausa) 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem45: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de 
Resolução n~ 218, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do 

- Mato Grosso do Sul. .a .contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 7500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa·se à votação do projeto em turrlo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
soore·a- meSa redação final que será lida pelo 

Sr. 1 ~-Se"ci·etãno. -· 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 218, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 218, de 1987, que autorizei a· 
Prefeitura Municipal de Jardim (MS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzádos, a 7.500,00 OTN. 

Sa1a das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

R e dação final do Projeto de Resolução 
0° 218, de 1987. 

Faç-o saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VJ, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

Dezembro de 1987 

RESOLOçAO No, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Jar
dim, Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
7.500,00 Obrigações do Tesouro Nado
nal (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura MuniciPal de-Jardim, Es

tá do do Mato Grosso do Stil, nos termos do art. 
21 da Resolução n?93, âe 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito _no valor corres
pondente, em cruzados, a 7.500,00 -Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à CaiXa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de creche!po~to 
puericultUra~ rl6-Mi.iii-idjj!O:--::·-.:---.~- :--- _ -~~--~~-- --
- Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Se--neruíum dos Srs.--$enadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

.- Eocer.rad_a a discussão, _a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem46: 

~ Votê!Ção; em t~mo único, do Projeto de 
Resolução n~ 219, de 19à7, que autoriza a 

---rrefettura Municipal de Jardim, Estado do 
Mato Grosso do Sul; a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zad6s, a 16.8l8,00 ObrigaçOes do -Tesouro 
Nacional (OTN), tenqo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa~se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Seria dores cjüe o" aProvam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução · 
II' 219, de 1987. 

O Relator apresenta a redação- final do Projeto 
de Resolução n? 219, de 1987, que autoriZa a 
Prefeitura Municipal de Jardim (MS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, _em 
cruzados, a !6.818,00 OTN. 

Safã dã"s Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redã~o final do Projeto de Resolução 
n• 219, de 1987. 

Faço saber que o Senado Pederal aprovou, nos 
termos do artigo 42, ínciSo Vl, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a senguinte 



Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO fi• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Jar
dim, Estado de Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
16.818,00 Obrigações do Tesouro Na
dona) (OTN). 

O Senado Federal res_olve: 
Art }9 É a Prefeitura Municipal de Jardim, Es

tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art 
29 da Resolução n? 93, ·aerl de outUbro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5_ de dez em Pro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 16~818,00 ObrigaÇões 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à CaiXa Econó
mica Federal, esta na quaJidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvime_nto Social 
(FAS), destinada à aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo e implaritaçâa de aterro sani
tário no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão .. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem47: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n<? 220~ de '1981; que- autoriza a 
Prefeitura Municipal de _Joaçaba, Es4tdo de 
Santa CatarÚla, a contrátar -operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 9.760,29 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). tendo ~~ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie~ 
nárfo. 

Passa~se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que·o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. }9~Secretário. 

É lida a seguinte: 

Redação final do ProjetO de Resolução 
D' 220, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Res_olução n~ 220, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Joaçaba (SC) a contratar 
operação de crécUto no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.760,29 OTI'!. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Wedekin, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 220, de 1987 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu. Presidente promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
9. 760,29 Obrigações do Tesouro Nado· 
nai-OTI""f. 

O Senado Federal tesolve: 
- Art. _ 1 o É a Prefeitura Municipal de Joaçaba, 

Estado de Santa Catarina, noS termos do art. 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~_140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
ponderite, eril -óuzados, a 9. 760;29 Obrigações 
do T escuro Nacionalm -- OTN,_ junto à Caixa 
Econõmica Federal, esta na qua1idade de gestora 
do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social 
- F AS, destll-tada à aquisição de veículos para 
transporte escolar, no Município. 

Art,_ 2~ Esta Resolução_ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a _discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente ~dotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem46: 

Votação, em tumõ único, do Projeto de 
Resolução n~ 221, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Lagarto, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
5.148,73 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

- Passa~se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram per

manecer seiitados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-SObre a- mesa, :redação final que será Uda pelo 
Sr. Primeíro~Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 221, de 1987. 

O Relator ~presenta a redação final do Projeto 
de Resol~ão n~ 221. de 1987, que autoriza a 
PrefeRura Munícipai de Lagarto (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondt~mte, em 
cruzados, a 5.!48,73 OTN. 

Sala das Sessões. 30 de riovembro de 1987. 
~ Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 221, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso V):, da Constituiçllo, 
e eu, , Presidente, promulgo a_ se
guinte 

RESOLUÇÃO l'!i , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de La· 
garto, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor coJTeBpon~ 
dente, em cruzados, a 5.146,73 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional (OTN). 

O Sehado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Lagarto, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 21 da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de I 976, alterada 
pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor corréSpOndente, em 
cruzados, a 5.148~73 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, 
está ria qUaliâade de gestora do Fundo de APoio 
ao Desenvolvimento Social (fAS), destinada à 
aquisiçãõ de veículo para transporte escolar, no 
Município. 

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em dtscussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéira é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto va_i à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 49: 

Votação, em turnO único, do Projeto de 
Resolução n~ 222, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 877.106,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN) tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário, 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária e teve sua votação adiada por falta 
de quorum. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 222, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fin~ do Projeto 
de Resolução n9 22, de 1981, que autoriza o Go
verno do Estado do Amazonas a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 877.106,00 OTN. ~ ~ 

S8ia das SessÕes, 30 de novembro de 1987. 
-Leopoldo PUes, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'222, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federar aprovou nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 
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RESOLUÇÃO N• • DE !987 

AutorJza o Governo do Estado do 
Amazonas a contratar operação de cré
dito no valor coJTeSpOndente, em cruza
dos, a 877 .t 06,00 Obrigações do Tesou· 
ro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do Amazonas, 

nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
rf.' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorliada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 877.106,00 Obrigações -do Tesouro Nacional 
- arN, junto à Caixa Econômlca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento Social-FAS, destinada à com
plementação das obras de implantação do Centro 
de Educação Física e Desportos Estudantil, no 
Estado. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na date: 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humbe1to Lucena) - · 
Em discussão. (Pausa.} 

Se nenhum doS Srs. Sênadores desejar fazer 
uso -d_a palavra. encerro a dtscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDErfi'E (Humbetto Lucena) -
Item 50: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução Nç 223, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Anaurilândia, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 7.057,05 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 
É lida a segujnte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 223, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 223, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Anaurilândia (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 7.057,05 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
--WUson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n? 223, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da CCfllStituiçã:o, 
e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anaurllândla, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operaçiõo de crédito no 
valor corTeSpOndente9 em cruzadoS, a 
7.057,05 Obrigações do Tesouro l'laclo
nal (011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~' É a Prefeitura Municipal de Anaurilân

dia, Estado do Mato Grosso do Sul, nos tennos 
do art 2? da Resolução rr" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n"' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 7.057,05 
Obrigações do Tesouro Nadonal (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS ), destinada a aquisição de veí
culo para transporte escolar, no Município. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data 
de .sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - · 
Em discussão. (Pausa.) 
--_se .nenhum dos Srs. senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada c.orno 

defmitivamente adotada, d_ispensada a votaçao. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 51: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ReSOlução n9 224, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
83.368,83 Obrigações do Tesouro Nacional 

. (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple

nário. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

rnanecer sentados. -(Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É 6da a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 224, de 1987-

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 224, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 83.368,83 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Albano Franco, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'224, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO~ , de 1987 

Autorlza a p..,felttm~Munldpal deAra
caju9 Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 83.368,83 Obrigações 
do Tesouro l'laclonal (011'1). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
Estado de Sergipe, nos tennos do art. 29 da Reso
lução 0'1 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resoluçãon9140, de5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal autorizada a contratar 
operação de cr~tO no valor correspondente, em 
cruzados, a 83.368,83 Obrigações, do Tesouro 
Naciona1- OTN,junto à Caixa Econ6mica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à melhoria no Sistema de _Saúde Municipal. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos _Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. _ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O p!"J~ ~~ à promul~~~ão. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 52: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 225, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
58.539,25 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo _ -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Em votação o Projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa redaçao final que será lida pelo 

Sr. 1 Y-Secretário. 

É lida a-~eguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 225, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 225, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar 
operação de crédito novalor correspondente, em 
cruzados, a 58.539.25 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Aftlano Franco, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 225, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 
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Autoriza a Prefeitura Munldpal deAra
~u. Estado de Sergipe, a contratar ope-
ração de crédito no wlor con-esponden
te, em cruzados, a 58.539,25 Ogrtgações 
do Tesouro l'lacional (0'11'1). 

O Senado Federa] resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Reso
lução n<:> 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9l40, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 58.539,25 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN),junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), desti
nada à implantação de creches, no Município. 

Art 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. -
Encerrada a discussão, a matéria é dadã Como 

definitivamente adotada dispensada a sua vota~ 
ção. -

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Item 53: ··· · 

Votação, em turno único~ do Projeto de 
Resolução n~ 226, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Pacatuba, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cru?ados, a 
16.180,88 Obrigações do Tesouro Nadonal 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, prOferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno ónico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprov?~do. 
Sobre a mesa, redaç:ão final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-5ecretário. 
É lida a seguinte 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução 
n• 226, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 226, de í987, ciUe autoriza a 
PrefeitUra MuniciPal de Pacatuba (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.180,88 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de noVembro de 1987. 
- Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 226, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aproVO':':_, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se

-guinte 
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RESOLQÇÁO N• , DE 1987 

- Autoriza a Prefeitura Munlclpat de Pa
catubo, Eotado de Sergipe, a contratar 
opera~ de a-édito no wlor correspon
dente, em C111Zados, a 16.180,88 Obriga
ções do Tesouro Nacional (0'11'1). 

O Seriado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura MWlicipal de Pacatuba, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1 1 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9]4Q, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
crul;:tdos, a 16.180,88 Obrigações do T escuro 
NacionaJ (OTN), junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (F AS), desti~ 
nada à pavimentação e drenagem, compreenden~ 
do gaJerias pluviais, esgoto, meios-fios, sarjetas 
e calçamento, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
~ disCUSsão a redação final. 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
- Encerrada. 

EnCerrada a diSCussãO, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a sua vota~ 
ção. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Item 54: 

Votação, em turno ónico, do Projeto de 
Resolução, n9 227, de 1987, que autoriza o 
O_ovemo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 42.360,70 Obrigações doTe
scuro Nacional (OTN), tendo 

PARECER fAVORÁ.VEL, proferido em ple
nário. 

EriiVolãção o Projeto, em- turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados._ (Pausa.) 
- Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redoçáo final do Projeto de Resolução 
D' 227, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Re~olução n9 227, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado da Paraíba a contratar opera· 
çâo de crédito no valor correspdndente, em cruza
dos, a 42360,70 OTN. 

Saia das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Leopoldo Peres, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 227, de 1987. 

Faço-Saoer que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, Ülciso VI, da Constituição, e 
eu ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLQÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
raiba a conb"atar operação de crédito no 
valor con-espondente, em cruzados, a 
42.360,70 Obrigações do Tesouro !'la
dona! (0'11'1). 

O Senado Federal resolve; 

Art I 9 É o Governo do Estado da Paraíba, 
nos termos do art. 2~ da Resolução n1 93, de 
11 de outubro de 1976, aherado pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 42.360,70 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 me
lhoria dos ~rviços de saúde e ampliação di:a rede 
de abastecimento na área metropolitana de João 
'essoa. 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua 'publicação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Em diScuSS_ãó_ a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada corno 

definitivamente adotada, dispen"sada sua votação. 
O Projeto vai à promulgação. 

O Sr. Humberto Luce/UJ, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidênda que é ocupada pelo 

. _Sr. Mefra Filho. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -Item 
55: 

Votação, em turno único, do ProjetO de 
Resolução n" 228, de 1987. que autoriza o 
Oovemo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruZados, a 48.974,87 Obrigações do Te
souro Nacional (OTNp tendo 

PARECER FAVORA~ proferido em p/e
nálio. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordin.in"el anterior, tendçJ a votação sido adia
da por falta de quomm. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da mat~ría, elabo

rada pelo Relator, SenadOr Leopoldo Peres, que 
será lida pelo Sr. 1"-8ecretário. 

Sr. 19-5ecretário. 
É lida a seguinte 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

D' 228, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n? 228, de 1987, que autoriZa o 
GovetnO do Estado da Paralba a contratar opera
ção de crédito no valor corr~spondente, em-cruza~ 
dos, a 48.974,87 Obrigações do Tesouro Nado
nal (OTN). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Leopoldo Peres, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 228, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou 
nos tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de !987 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
raíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
48.974,87 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai (OTN). 

O Senado Federal resolve: 

Art 1"' É o Governo do Estado da Paraíba, 
nos termos do artigo da Resolução n9 93, de 11 
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena
do Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.974,87 Obrigações do Tes_ouro Nacional 
(OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS) destinada a obras 
de infra-estrutura urbana, no Município. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. 

Encerrada. 
A matéria é dada como defmitivamente adota

da, dispensada a votação. 
O Projeto vai à promuJgaçã.O. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
56: 

Votação, em turno único,- do Projeto de 
Resolução n9 229, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Estado 
do Rio Grande do SuJ, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 57.062,03 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profeiido em Ple-
nário. f 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redação final da matéria, elabo-

rada pelo Relator, Senador José Fogaça, que será 
lida pelo Sr. 1~'-SecretariO~ 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 229, de 1987. 

O Relator apresenta a redaç..~o fmal do Projeto 
de Resoluç~o n"' 229, de 1987, _que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ?-sso Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul, a c onu-atar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
57.062,03 ObrigaçõeS--do Tesouro Nacional 
(OTN). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- José Fogaça, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) De_:zembro de 1987 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'229, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
57.062,03 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai (OTN). 

O Senado Federa] resolve: 
Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal-de Passo Fun

do, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 2~> da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada _a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 57.062,03 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econ6miCa Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao DesenvoM
mento Social (FAS), destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESiDENTE (Meira Filho}- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa1avra. 
encerro a discussão. 

Ence:tr.ada a discussão, a matéria é dada como 
definitivãmente adotada dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
57: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 230, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Patos, Estado da Pa
ra~ba, a contratar operação de crédito no va
lor correspondente,_ em cruzados, 6.053,19 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. · 

Em votação o projeto em turno único. 
Os .Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. _ 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 11-Secretário~ -

É lida a seguinte-

Redaçã.o final do Projeto de Resolução 
n• 230, de 1987. 

O Relator apfesentã a redãção final do Projeto 
de Resolução n"' 230,- de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Patos (P~) a contratar ope~ 
ração de ç;rédito no valor correspondente, em cru
zados, a 6.053,19 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Wilson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 230, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Pa· 
tos, Estado da Paraíba, a contratar ope-
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 6.053,19 OTN. 

O senado Federal resolve: 

Art. ]9 É a Prefeitrua MUniCiPal de Patos, Es
tçsdo da Paraíb~. nos termos dO art. 29 da ResoluM 
Ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito_ no valor correspondente, em 
cruzados, a 6.053,19 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN, junto à Caixa Econômica Federal. 
esta na qua1idade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento SoCial- FAS, destinada à 
aquisição de veiculo para transporte, no muni
cípio. 

Ãrt. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em dis
cussão _a reda_ç~_final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Encefrada a disciussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) - Item 
58: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 231, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Batatais, Estado de 
São PauJo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados-, a 
10.556,03 Obrigações do Tesouro ~acional 
OTN,tendo 

PARECÉR FAVORÁVEL, proferido em ple· 
nário. 

Em votaÇão o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Sobre, a _mesa, redação final d~_ matéria, que 

será lida pelO Sr. 19-Secretá.rio. 
É lida a seguinte 

Redação flnal do Projeto de Resolução 
n' 231, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução nç 231, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Batatais (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, •~ 10.556,03 OTN. 

Sala das Sessões, -30 de nOvembro de 1987. 
-José Fog.aça, Relator. 
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ANEXO AD PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 231, de 1987. 

Faço saber que o S~nado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso- VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promuJgo a 5e9uinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ba
tatais, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor cotTeSpon
dente, em cruzados, a 10.556,03 Obriga
ções do Tesouro Nacional (011'1). 

O Senado federal resolve: 

Art. 1' É a ·Prefeitura Municipal de Batatais, 
Estado de São Paulo, nos termos do a~ _2' da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, arhbas dO Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a I 0.556,03_ Obrigações do 
Tesouro Naciona1 (OTN), junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), desti.
nada à aquisição de vefculos para transporte esco~ 
lar, no Município. 

Art 2'~ Esta Resolução entra em v:igor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis
cussão a redaçáo fmal. 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
59: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n" 232, de 1987, qtie autoriza_ a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466.400,00- Obrigações do Tesciuro 
Nadonal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia
da por falta de quorum. 

Passa-se à votação do Projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Sobre 
a mesa, redação final da matéria, que será lida 
pelo Sr. 1 '~-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"' 232, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 232, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédíto no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.400,00 OTNs. 

Sala das Sessões, em 30 ae novembro de 1987. 
-Alfredo Campos, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) 

ANEXO AO PARECER 

Reciação final do Projeto de Resolução 
n' 2321 de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de .Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
466,400,00 Obrigações do Tesouro Na
donal (011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori~ 

zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
cirt 29 da Resolução n? 93 de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de 
dezembro de _1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
,Obrigações do Tesouro NadonaJ (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Sociaf (FAS), destinada à implantação de rede 
de esgoto pluvial, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçã~. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em dis· 
cussão a redação final. 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como 

defmitivamente adotada, disPensada a votação. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
60: 

_ Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 233, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Esta~ 
do de Minas Gerais, a ç:ontratar operação de 
crédito, o valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 466AOO,OO Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTNs, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple~ 
nário. 

Em votãÇão o Projeto em turno únk:o. 
OS Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (PauSa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fina! que será lida pelo 

Sr. 1 ~~Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
"' 233, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 233, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 466.400,~ OTN. -

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Alfredo Campos, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 233, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
dona) (011'1). 

O Senado Federal resolve: 

Art 19 t a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2'~ da Resolução n'~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de créditer no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Soctal (F AS), destinada à ampliação da 
rede tisica de ensino de J? grau, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em v:igor na data, 
de sua publicação. 

O ~R. PRESIDENTE (Melra Filho)- Em dis
cussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
61: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 234, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspon_dente, em cru
zados, a 53.023,00 Obrigações do Tesouro 
Nactonal- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 1~-Secretário. 

é: lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 234, de 1987. 

O Relator apresenta a redaÇ:ão firlal do Projeto 
de Resolução n9 234, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (SP) a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 53.023,00 OTN. __ _ 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- José Fogaça, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 
234, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bra
gança Paulista, Estado de Sio Paulo, a 
conb"atar operaçio de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
53.023,00 Obrigações do Tesouro Na
dona! (011'1). 

O Senado Federal resolve: . .. _ 
Arl ]9 É a Prefeih.Jra Municipal de Bragança 

Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2~' da Resolução n~' 93, de 1 I de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n'~' 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 53.023,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS),- destioad_~_ à_implantação de 
oficina de artesão, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis· 
cussão a redação final. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada~ dispensada a votação. 

O Projeto vai a promu1gação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Meira Filho) - Item 
62: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 235, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Crislinápolis, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
14.035,30 Obrigações do Tesouro NactonaJ 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em twno único. 
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. .. . 
Sobre a mesa, reda.ção final da matéria que 

· será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
... 235, de 1987. 

O Relator apresenta a redação finaJ, do Projeto 
·de Resolução n~ 235, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cristinápolis (SE} a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 14.035,30 OTN. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1987 
-Albano Franco, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Dezembro de 1987 -

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
... 235, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presic;lente, prom!-f)go a seguinte 

RESOLUÇAO N• • de 1987 

Autoriza a Prefeitura .MunicJpal de 
c.t.tinlípolla, Estado de Sergipe, a con
tnotar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 14.035,30 
Obrigações do Tesouro l'ladonal (011'1). 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cristino

pórlis, Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas dq Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.035,30 Obrigações 
do Tesouro Nadonai (OTN),junto à Caixa Econô-
mica Federal, esta na qualidade de gestora. do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à construção do Mercado Muni
c:ipal e implantação de calçamento, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Fllho)-Em dis
c:ussõo a redução finai.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

0 projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Item 
63: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução rf 236, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Içara, Estado de San
ta Catarina, a contratar operação de crédito 
no_ valor correspondente, em cruzados, a 
552,55 Obrigações do Tesouro Nacional 
(oTN), tendo PARECER FAFORÁVEL, profe
rido em Plenário. 

Em votação o projeto, em turno único; -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados.(Pausa.} 
Aprovado. 
Sobre a mesa redação f1Ila1 da matéria que 

será lida pelo Senhor Primeifo..Secretário. 
É lida a seguinte. 

Reclação final do Projeto de Resolução 
n' 236, de 1987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 236, de 1987, qUe autoriza a 
Prefeitura Municipal de Içara (SC} a contratai opb
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados. a 552,55 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987: 
-Nelson Wedekln, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
IV' 236, de 1987. 

__ 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 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Iça
~ Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor corTeSpon
dente, em cruzados, a 552,55 Obrtg•· 
çóes do Tesouro Nacional (011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 ÉaPrefeitura_Munidpalde Içara, Estado 

de Santa Catarina, noS termos do art. 2~ da Resolu
ção n9 93, de 11 de outubro tle 1976, alterada 
peJa Resolução n9 140, de 5 de dez.embro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 552;55 Obrigações do Tesouro_ Na
cional- OTN, jwtto à Caixa Econômicci Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de. Apoio 
ao DesenvoMmento Social- FAS, destinada à 
construção de escola de primeiro grau, no Muni
cípio. 

Arl 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em di
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Meira Filho) -Item 
64: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resoluçao n9 237, de 1987, que autoriza a 
Pre"feitura Municipal de lndiaroba, Estado de 
-Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor -CorreSpondente, em cruzados, a 
2.569,50 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único.-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação finai da matéria que 

será lida pelo ]9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n• 237, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 237, de I 987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lndiaroba (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em 
cruzados, a 2.569,50 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro .de 1987. 
-Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio 
... 237, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da CQnstituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

. -.,--~-·--··--··-~~-----------------~ 
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RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeltwa Municipal de ln· 
diaroba, Estado de Sergipe, a conbatar 
open.ção de crédito no valor' CCJITeSPOD· 
dente, em crumclos, a 2.569,t;O Obriga· 
ções do Tesouro l'ladonal (011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Indiaroba, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 2ç. da Reso
lução n<> 93, de II de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.569,50 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN), junto à Caixa Exonômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social (FAS), destinada: à im
plantação de postos de saúde e aquisição de equi· 
pamentos de radiocomunicação no MurUcípio. 

Art 29 EstaResoluçaoentraemvigornadata 
de sua publicação. 

OSR-PRESIDENIE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Meira filho) - Item 
65: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 238. de !987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa] de Irani, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
2.080,83 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. }9-Secretário. 

I:: lida a seguinte: 

Redação Hnal do Projeto de Reaolução 
n• 238, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçã.o fmaJ do Projeto 
de Resolução n9 238, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lrani (SC) a contratar ope
raç&o de crédito no va1or correspondente, em cru
zados, a 2:oao,83 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Weclekln, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

RedaçãoDnal do Projeto de Resolução 
... 238, de 1987_ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N~ , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Murudpal de Ira
m, Estado de Santa Catarina, a contratar 
opei'açáo de crédito no valor cOITeSpon
dente, em cruzados, a 2.080,83 Obriga· 
ções do Tesouro Nadonal (011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de lrani, Esta: 

do de Santa Catarina, nos termos do art. 2" da 
ResoJuç!o ~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera~ 
da- pela R-êsolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.080,-83- Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econõ
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
(FAS), destinada à aquisição de equipamento pa
ra coleta de Uxo, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -· 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
66: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 239, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juaçaba, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em ~dos, 
a 17.652,26 Obrigações do Tesouro Nacio. 
na! (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação, o Projeto, em turno único. 
Os Srs. 5enadores_que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria, que 

será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

RedaçãoDnal do Projeto de Resolução 
... 239, de 1987-

0 relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n9 239, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de J_oaçaba (SC) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 17.652,26 - OTN 

Sala das Sessões. 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Wedekln, Relator. 

ANEXO AO PARE:CER 

Redação Hnal do Projeto de Reaolução 
n• 239, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, ,Presidente, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO N" , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mumdpal de Joaça
ba, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de ttédlto no valor corresponden
te, em cruzados, a 17.652,26 Obrigações do 
Tesouro Nacional - 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Joaçaba. 

Estado de Santa Catarina, nos tennos do art .21' 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro ·_de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Feder&, autorizada 
a coritratar operação de crédito no valor corres
pondente, em curzados, a 17:652,26 ·obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômiça Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social -
FAS. destinada à aquisiçãO de equij:>ari1entos para 
coleta de lixo, no Município. · 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. - -

O SR. PRESIDEI'!TE (Meira filho) - Em dis
cuSsão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria ê dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
67: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n?" 240, de 1987, que autoriza a 
PrefeibJra Municipal de Manaus, Estado do 
Amazonas, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
149.513,92 Obrigãções do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proteOdO ein Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, ·redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 240, de 1987. 

O Relator apiesenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 240, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 149.513,92 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Aureo MeDo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Reclação Dnal do Projeto de Reaolução 
... 240, de 1987. 

Faço' saber que o Senado Federal ap~u: n_?s 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitu1çao, 
e--eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefll!ltura Municlpal de .Ma
naus~ Estado do Amazonas, a contratar 
operação de crédito no valor' coiTeSpon
dente, em cruzados, a 149.513,92 Obri
gações do Tesouro l'ladonal (OTI'I)-

0 Senado Federal resolve: 
Arl 1 o É a Prefeitura Municipal de Manaus, 

Estado do Amazonas, nos termos do art. zo da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução _n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985,-ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 149.513,92 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô
mlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à urbanização e saneamento bási
co no bairro Mauazinho, no Município. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em dis· 
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Item 
68: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 241, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Moema, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
45.985,10 Obrigações do Tesouro NacionaJ 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

.t: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 241, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 241, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Moema (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 45.985,10 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação fina) do Projeto de Resolução 
n" 241, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal, a~ro:YC!u, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constitu1çao, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
gulnte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO tof , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Moema, Estado de Minas Gerais, a con
bat.ar operação de crélH.to no valor co~:
respondente, em cruzados, a 45.985,10 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Moema, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 
.da Resolução n1 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n1 140, de 5 de dezembro 
de 1985, affiõã.s do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 45.985,1 O Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de gestora_do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 -
FAS, destinada à implantação de calçamento, 
meios-fios e sarjetas, no Município. 

Arl 21 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. _ . 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
69: 

Votação, em tumo únJco, do Projeto de 
Resolução n9 242, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mossoró, Estado do 
Rio Grãnde do Norte, a contratar operação 

- - de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 36259,19 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação ·o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores qUe o aprOvam qUeiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
-AprOVaCIO.- -- _ __ _ _ _ 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

__ seráJida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ftnai do Projeto de Resolução 
n" 242, de 1987-

0 Relator apresenta a redação fina) do PrOjeto 
de Resolução n~ 242, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Mossor6, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados! a 
36259,19 Obrigações cfo Tesouro Nacionai_
OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Maurido Corrêa. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 242, de 1987-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO ii> , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura M.uniclpaJ de 
Mossoró, Estado do Rio Grande do Nor
te. a conb"atar operação de crédito no 
valor correspondente, em CJUZados, a 
36259,19 do Obrigações Tesouro !'la
dona!, OTI'I 

O semidO Fedeial resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mossoró, 

Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art. :29 da Resolução n~ de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985 ambas_ do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 36.259,19 Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN),junto à.Cãfxa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'I'J'E (M<ira Filho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a ÕIScussão. 

Encerrada a discw~são, a matéria é dada como 
definitivamente adota"da,_ ~ispensada a votaçc\o. 

O projeto vai à j)iomulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
70: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 243, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João Evangelista, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 549,81 Obrigações_ do Tesouro Na
ciollal OTN, Tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votaÇão o projeto, em turno únicq. 
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
- Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final da matéria que 
será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É Ilda a seguinte 

Redação llnal do Projeto de Resolução 
n• 243, de 1987. 

O Relator _apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n1 243, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João -E:vangelista 
(MG) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 549,81 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação llnai do Projeto de Resolução 
,. 243, de 1987. 

Faço sabe[ que o SenadO Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42; inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 



Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
João Evangelista, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em tnlzados, a 
549,81 Obrigações do Tesouro Nacional 
(011'1). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de São João 

Evangelista, Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 29 da Resolução n' 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução 11' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 549,81 Obri
gações do TesOuro Nacional (OTN),junto à Caixa 
Económica -Federal, eSta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à aquísiÇãO de veículo para trans
porte escolar, no Municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira FUho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Alho) - Item 
71: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 244, de 1981, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João do Píau~ 
Estado do Piauí, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 29292,00 ObriQações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 1'1-8ecretário. 

J:: lida a seguinte 

Redação Rnai do Projeto de Resolução 
n• 244, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 244, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João do Piaui (PI) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 29.292,00 01N. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987 
-Mauricio Corrêa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Rnai do Projeto de Resolução 
n• 244, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da ConstitWção, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

blARlO DÓ CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Terça-feira 1 3393 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autorlzaal'refeltunlMunldpaldeSão 
Joio do Pbnú, Estado do Plaul, a contra
tar operação de ~ no valor cones
pondente, em cruzados, a 29.292,00 
Obrigaç6es do Teoouro l'laclonal (011'!). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeib.Jra M_unicipal de São João 

do Piauí, Estado do Piauí', nos tennos do art. 21' 
da Re5oluçãõ i1.9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n'1140, de 5 de dezembro 
de I985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a cOntratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 29292,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econô
míca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de poços tubu
lares para abastecimento d'água na zona rural 
do municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira FUho)-Em dis
~cu.ssão a redação final. (Pousa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a ctiscussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

Q _projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
72: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 245, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
l!ó~valor corre=>pondente, em._cruzados, a 
465.039,04 Obrigações do Tesouro NacionaJ 
(OTI'f), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votaç&o do projeto, em turno único. 
()s Srs •. Senadores que o aprovam queiram per

manecer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redaçâo final da matéria que 

será lida pelo Sr. 111-secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 245, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resol1,1ção 1)9 245, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de são Paulo (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, • 465.039,04 OTN. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1987. 
-Wilson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
... 245, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, - - , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' ,DE 1987 

Autorizaal'refeltunlMunldpal deSio 
Paulo, Estado de São Paulo, a conb'atar 
operação de crédito no valor <OIIespcM· 
dente, em cruzados, a 465.039,04 Obri
gaç6es do Tesouro l'ladonal- 011'!. 

.O Senado Federal resolve: 
Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

EStado de São Paulo, nos tennos do art. 29 da 
Resolução n'1 93, de 11 de outubro de I 976, alter. 
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, arribas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédJto no valor correspon
-dente~ em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Econ~ 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social -
FAS, destinada à implantação de unidades bási
cas de saúde, no Município. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Fuho)- Em dis
cussão a redação final. (Pousa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
- A matéria é dada colno definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meiro FUho) - Item 
73: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n'1 246, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado 
_de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
465.039,04 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Rnai do Projeto de Resolução 
n• 246, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Prc;>jeto 
de Resolução n° 246, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 465.039,04 OTN 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Wilson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 246, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprOvoU, nos 
temlOS do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte. 
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RESOLUçAO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Sãt~ 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor coiTespcm
dente, em cruzados a 465.039,04 Obri
gações do Tesouro Nadonal (01'1'1). 

O Senado'Federal resolvei 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 

Estado de São Pau1o, nos termos do art Z' da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dez.embro de 
1985, ambas do Senado Federa1, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados a 465.039,04 Obrigaçàes do 
Tesouro Nadonal (OTN), junto ~ Caixa Econêr 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de unidades bási
cas de saúde, no Munidpio. 

Art. 29 Esta resolução entrQ ... at vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussao a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota· 
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
74: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 247, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redação final da matéria, que 

será lida pelo Sr. 1 °-Secretário. 
É lida a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
IJ1' 247, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 247, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sidrclândia (MS) a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.000,00 OTN. 

Sala das Sessões. 3(fde novembro de 1987. 
- WDson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 247, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nós 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sl
drolândla? Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
13.000,00 Obrigações do Tesouro l'la
donal (01'1'1). 

O Senado Federal resolve: 
Ar!-_ j? É a P~f~iiufa MurlicipaJ de SidroJân

dia, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1 9_85, ambas do Senado Federal, 

_ autorizad~ a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),_junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio do Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta e destinação final do 
lixo, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação finai._(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O prOjeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
75: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 248, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Solânea, Estado da 
Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em- cruzados, a 
15.09052 Obrigaçóes do Tesouro Nacional 
-OTij,~.ndo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, a redação final da matéria, que 

será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário_. 

r:: lida a seguinte 

Recl.çAo IInaJ do Projeto de Resolução 
"'248, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 248, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Solânea (PB) a contratar 
Operi1çõeS- de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 15.090,52 01'1'1. 

Sala das 5essõeS, 30 de novembro de 1987. 
- F'mlclsc:o Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Recl.ção IInaJ do Projeto de Resolução 
"'248, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do mt. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO 
N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeltuno Munldpol de So
linea~ Estado da Paraiba~ a contratar 
opemção de ...-o no valor c:orrapon
dente, em auzadoo, a1!5.090,52 Obllp
ções do Tesouro l'ladoniii (01'1'1), 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Solânea, 

Estado da Paraíba, nos termos do arl2~" da Reso
lução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9 140, de 5 de dezef!lbro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor cooespondente, em 
cruzados, a 15.090,52 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
ApOio ao Desenvolvimento Social (F AS), desti
nãaa à üppfantação de -cãlç:ãmerito, no municíPio. 

Art. ,29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho)-Em dis
cuSSão a redação -final. (Pat.isa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota.
da, dispensada a votação nos termos regimentais. 

O projeto vai à promu1gação. 

O PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -Item 76: 

Votação, em rumo -U:nlco, do Projeto de 
Resolução n9 249, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no Wlor correspondente; em cruza
dos, a 52.881,82 Obrigações do Tesouro Na
clona!- 01'1'1, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profericlO em ple
nário. 

Passa~se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
~re a mesa, redação final da matéria, que 

será hda pelo Senhor Primeira.Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação IInal do Projeto de Resolução 
lt-' 249, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~" 249, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ} a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 52.881,82 OTN. 

Sala das Sessões. 30 de novembro· de 1987. 
- Jamlr lfaddad, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Recl.çAo IInal do Projeto de Resolução 
"'249, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do_ artigo 42, inciso VI, da ConstibJiç:ão, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE I 987 

Autorlm a Prefeitura Municipal de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
52.881,82 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai (OTI'I). 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Te"resó

polis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
art 2? da Resolução 11"' 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução_n~ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 52.881,82 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, jlDlto 
à caixa Econômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do· Fundo âe Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
do Mercado Municipal, no Municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de ·sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho)-Em ms· 
cussio a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da,dfspensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Meira Filho) - Item 
77: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 250, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Três lagoas, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondent~. em cru
zados, a 108.058,81 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redaçAo finaJ, que será lida peJo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida: a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 250, de 1987. 

O Relator apresenta a redação frnal do Projeto 
de Resolução n9 250, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 108.058,81 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 250, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em CI'UZ8dos, a 
108.058,81 Obrigações do Tesouro !'la· 
dona! (OTI'I). 

O Senado Federai resolve: 
M 19 É a Prefeitura Municipal de Três La

goas, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art 29 da Resolução no 93, de 11 de outubro 
de 1976, aherada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lOr correspondente, em cruzados, a 108.058,81 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada à construção de 

-galerias de águas pluviais, no município. 
Art. 29 _Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

OSR. PRESIDEI'ITE (MeiraFilho)- Em ms· 
cussão a redaçã:o fmal. (Pausa.} 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro· a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESJDEl'ITE (Meira Filho) - Item 
78: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 251, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Es
pírito Santo, a contratar operação de crécüto 
nO-valor correspondente, em cruzados, a 
10.725,40 Obrigações do Tesouro Nacional 
.,.._ OTN, tendo ~ 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manec_er sentados. (Pausa.) 
AproVado. 
Sobre a mesa, redação final, _que será lida pelo 

Sr. 1 »-secretário. 

.é: lida a seguinte 

Redação 8nal do Projeto de Resolução 
n• 251, de 1987. 

- O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução rf' 251, de 19-87, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória (ES} a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 1 O. 725,40 OTN. 

- Sala das Sessóes, 30 de novembro de 1987. 
7" JQiio Calmon, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 251, de 1987. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Consti
tuição, e eu, , Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autorlm a Prefeitura Munk:iplll de 
Vlt6rla, Estado do Espirtto Santo, ·a con
tratar operação de cn!cMto no valor CCJI'· 

respondente, em auzaclos, a 10.725,40 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

O SenadO Federal resolve: 
Art I' ÉaPrefeituraMunidpaldeVrtória,Es

tado do Espírito Santo, nos termos do art 2? da 
Resoluçãon993,de 1 I de outubro de 1976,altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon-

-- ~~nte, em cruzados, a 10.725,40 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
(FAS}, destinada à aquisição de vacas mecânicas, 
para o município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meka Filho)- Em ms
cussão a redação final. (Pausa.} 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENIE (Meira Filho) - Item 
79: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n» 252, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado doEs
pírito .Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruZados, a 
37 222,63 Obrigações do Tesouro ·Nadonal 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em_ votação o projeto, em turno único. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per

manecêr sentados (Pausa.) 
Aprovado. . 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. 19-Secretá:rio. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9252, de 1987. 

O Relator apresenta a redação frnal do Projeto 
de Resolução nq 252, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória (ES} a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 37.222,63 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-:_João Calmon, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
R' 252, de 1987. 

Faço saber _que o_ Senado aprovou, nos termos 
do artigo 42, incis_o VI. da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de VI
tória, Estado do Espírito Santo, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 37.222,63 
Obrigações do Tesouro Naelonal- OTN. 

O SenadO. Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Vit6ria, Es

tado do Espírito Santo, nos termos do art. :29 da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federa], autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 37.222,63 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 à aquisição de ec:juipamentos para 
coleta de lixo, no município. --

Art. 2? Esta resolução entra em viQ-or na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis~ 
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A matéria é dada como defmitivamente adota~ 
da, dispensada a votaçáo; nos termos regimentais. 

O projeto_ vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
80: 

Votação em turno ónico, do Projeto de Re
solução n9 253, -de 1'987, que-aUtoriza aPre
feitura Municipal de Canlplna Grande, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor corresponc:tente, em cruzados, a 
461.000,00 Obdgações do-TesOuro Nadonal 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pau_sa,) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. · · 

:É: lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n'" 253, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçêo final do Projeto 
de Resolução n~ 253, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munkipal de Campina Grande (PB) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 461~000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-João Calmon, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' , de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, ,Presidente, promulgo a se
guinte 

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

RESOWÇÃO 
N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MunJclpal de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, a 
conlratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
461.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional (011'1)-

0 Senado Federa] resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Munidpal de Campina 

Grande,. Estado da Paraíba, nos termos do art. 
21' da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pelaResoluçã.o_n9_140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô
rnlca Federal, esta na qualidade _de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 5_ocial 
(FAS), destinada à implantação de sistemas de 
drenage~. no Município. 

Art.- 2' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Meira Filho)- Em dis~ 
cussão a redação final. (PÇ~us_a.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A matéria é dada como definitiyamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
81: 

Votação, em turno ónico, do Projeto de 
Resolução n" 254, de 1987,- qUe autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aquidauana, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 7.133,60 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
-nádo. 

-Em votação o projeto, em turno Unico. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram per

maneCer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. -
É lida a seguinte 

Redação llnaJ do Projeto de Resolução 
... 254, de 1987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 254,_c:le 1.~7. que autodza a 
Prefeitura Municipal de Aquidauana (MS) a con
tratar operação de crédito no valor corr!!Spon
dente, em cruzados. a 7.133,60 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de rlovembrõ de 1987. 
- Wilson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 254, de 1987-

Faço -saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos_ do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aquldauana, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
7.133,60 Obrigações do Tosoun> Nado
nai(OTN). 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 1 l' É a Prefeitura Municipal de Aquidaua

na, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art 2 9 da Resolução n9 93, -de 11 de outubro 
de 1985,-ambas do Senado Federa], autorizada 
a contratar operação de crédito no va1or corres
pondente, em cruzados, a 7.133,60 Obdgações 
do Tesouro NacionaJ (OTN),junto à Caixa Econô
mica Federa], esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) 
destinada à aquisição de veículoS pai:a transporte 
escolar, no Município. 

Art. 29 -Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- Em dis
cussão a redação fina1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à pi"Om_ulgação. - - -

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Item 
82: 

Votação, em tulno úili<;o,_ -dO Projeto de 
Resolução n9 255, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a contra_tar operação de crédito no 
valor corr~spondente, em cruz<Jdos, a 
289.111,53 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votaçãO -o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores qu_e o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria, que 

Será lida pelo Sr. 19~Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 255, de 1987. ~ ~ ~ ~ 

O Relator _apresenta a redação fin_al do Projeto 
de Resolução n~ 225, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 289.111,53 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Francisco Rollemberg - Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n' 255, de 1987 • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, itos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N', DE 1987 

Autoriza a Ptd'eltura Municipal de Ara
caju,Estadode Seiglpe, acontni.tarope
ração de c:ratlto no valor cOireSponden
te, em cruzados, a 289.111,53 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OlN). 

O Senado Federal resolve: 
Art 19_ É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

Estado de Sergipe, rios termos do art 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pelaResoluçãon9 I40,de5 de dezembro de 1985. 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valo:r correspondente, em 
cruzados, a 289.111.53 Oi>riQações do Tesouro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Econôrnica Fede
raJ, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS}, desti
nada à ampliação e reforma da rede de ensino 
de 19 grau, no munidpio. _ . 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. --

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promuJgação. -

O SR. PRESIDEl'llE (Meira Filho) -Item 
83: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 256, de 1987, clue autoriza a 
prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 26.921,13 Obrigações do TesOuro Nacio
nal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nãrio. 

Passa~se à votação do projeto, em turno único. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. 1 ~>-Secretário. 
É lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'256, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~> 256, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado do Espí~ 
rito Santo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 26.921,13 
Obrigações do Tesãuro Nadonal (OTN). 

Saia das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Meira FDho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçã:o final do Projeto de Resolução 
n' 256, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RESOLUÇÃO N• ·,DE 1987 

Autoriza a Ptd'eltun Municipal de Ara
auz, Estado do E8pútto Santo, a contra
tar operação de crédito DO valor COJTeS

pondente, em cruzados, a 26.921,13 
Obrlgaç6es do Tesouro Nacional (OlN). 

O .Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Ara cruz, 

2stado do Espírito Santo, nos termos do art. 21' 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autoriiada 
a contratar operação- de crêdito no valor corres
ponderife, em ciuzados, a 26.921,13 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econô
-mícii --Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à aquisição de equipamentos 
para a execução de obras de drenagem e Sé!Jlea~ 
nieirlo básico, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota-
da, dispensada. a votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEl'llE (Meira Filho) -Item 
84: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 257, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Paranaíba, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a ô5.240,00 Obrigações do Tesouro 
N•cional (OTN), tendo 

·PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Plojeto de Resolução 
11" 257, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 257, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Paranaíba, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
65.240,00 Obrigações do Tesouro Nacioil.al 
(OTN). 

SaJa das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Derzi, Relator. 

. ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 257, de 1987. 

Faço s#>er que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 
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, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
ranaO>a, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a conb"atar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadoil, • 
65.240,00 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Paranaíba, 

Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
art. 29 da Resolução n~> 93; de I I de Clutubro de 
1976; aiterâdO pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de !985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no vaM 
lar correspondente, em cruzados, a 65240,00 
Ob_ri~ções do Tesouro Nacional (OTN), jooto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinada ll implantação de 
sistema de drenagem e captação de águas plu· 
via!s, no Município. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussão, a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a cliscussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação. 

' O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEl'llE (Meira Filho) -Item 
85: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resoluçao IT' 258, de 1987, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Patos, Estado da 
Paraíba, a contratar opera_ção de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
5.946,81 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo . .. , . . . . _ 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Ple
nário. 

-Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçãollnal do Plojeto de Resoluçio 
n' 258, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n<> 258, de -1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Patos (PB) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, e-m cru~ 
zados, a 5.946,81 OTN. 

Sala das Sessões. 30 de novembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Plojeto de Resolução 
11"258,de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
termos do arl 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
tos, Estado da Paraiba, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 5.946,81 Obrigações 
do Tesouro Nacional (011'1)-

0 Senado Federal resolve: . 
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Patos, Es~ 

tado da Parafba, nos termos do art. 29 da Resolu· 
ção It' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédíto no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.946,81 Obrigações do Tesouro Na~ 
danai (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
4e_§u~p~l!c:~ç~o~ _ _ ________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaçáo final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) - Item 
86: 

Votação, em turno único, do Projeto· de 
Resolução n9 259, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piraju, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
20.203,00 Obrigações _do T escuro Nacional, 
(OTN) tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Pie· 
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Ds Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretàrio. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 259, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resoluçã._o no 259, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piraju (SP) a cohi:ratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 20.203,00 orn. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-.Meira FUho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 259, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa! aprovou, nos 
termos _do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) 

, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pl
raju, Estado de São Paulo, a co~tar 
operação de cndlto no valor cOITeSpon
dente, em cruzados, a 20.203,00 Obriga· 
ç6es do Tesouro Naclc>nal (011'1).~ 

O Senado Federal resOlve: 
Art. }9 É a Prefeltwa Municipal de Piraju, Es

tado de São Paulo, nos termos do art. 42 da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro ~e-1985, 
ambas do _Senado Federal, ãi.rtorizada a contratar 
operação de crédito no valor _correspondente, em 
cruzados, a 20.203,00 Obrigações do Tesouro 
NaciOnal (OTN), junto à C~a Ecç!1Ômica Fede-

--ral, esta na qualidade_de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), desti
nada a implantação de usina de lixo, no município. 

Arl 21 Esta resoluÇão entra em vigor na data 
-de sua pyb_lic?lção. -

O Sr. Meira Filho, deixa a cadeira da Presf. 
dência que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena, Presidente. '\.... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso -da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O prOjeto ·vara promulgação. 

O SR. PRESIDEN'I_'E (Humberto Lucena) -
ltem87: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 260, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Piúma, Estado doEs
pírito Santo, a contratar operação de crédito 
no· valor correspondente, em cruzados, a 
5.182,25 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OfN), tendo _ 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em ple-
nârio. _-- ·- _ 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 
É lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 260, de 1987. 

- O Relator a redação final do Projeto de Resolu
ção n~' 260, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Piúma (ES) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.182,25 (OTN). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Melra Filho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n<~ , de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, lilciso VI, da Constituição, e 
eni, Presidente, Promulgo ~- seguinte 

De<embro de 1987 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Plú· 
ma, Estado do Espírito Santo, a conba· 
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.182,25 Obrl
lJIIÇóes do Tesouro Nacional (011'1)-

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura MunicipaJ de Piúma, Es· 

tado do Espirita Santo, nos termos do art. 21' da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do SenadO Federal-, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.182,25 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô-
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao D_esenvolviment9 Social 
(FAS), destinada à aqUisição de equipamentos 
para ·coleta de lixo, no Município. 

Art. 29 _ _Esta resolução entra em vigor na data 
de sua püblicação. -------- --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fit)al. (Pa~.), __ 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente _adotada, dispensada a votação. 

O prOjeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem88: 

VotaÇãO, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 261, de 1987, que au~ a 
Prefeitura Municipal de Poá, Estado de São 
PalJio, a contratar operação de crédito no 
valOr correspondente, em cruz<!_dos, a 
3a541~l-06ilgãções do Tesouro Nadonal 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação_do projeto, em turno único. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AprovadO: --
Sobre _a Mesa, redação fmal que será lida pelo 

Sr. J9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 261, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 261, de 1987, qu~_ autQriza_ a 
Prefeitura Municipa1 de Poá (SP) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 38.541,21 (OTN). 

Sala das Sessões,_ 30 de novembro de 1987. 
- Melra FDho, Relator. --

ANEXO AO PARECER 

Redação flrniJ cio Pio feio de Resolução 
... 261, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promuJgo a seguin
te 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Poá, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédfto no valor conespon
dente, em cruzados, a 38.541,21 Obriga· 
çóes do Tesouro l'ladonal (OTI'I). 

O Senado Federal resolve: 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Poá, Esta
do de Sáo Paulo, nos termos do art 29 da Resolu
ção n1 93, de 11 de outubro _de 197_~. alterada 
pelaResoluçãon<?140, de5dedezembrç>de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 38.541,21 ObriQaçõeS do Tesouro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (F AS), desti
nada à aquisição de equipamentos para coleta, 
de lixo. 

Art. 21 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se "nenhwn --dos Srs. SenadoreS desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discUsSão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação .. 

O projeto vai à promulgação. ~ 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa 
a cadeira dt~ Presidência, que é ocupact;ipelo 
Sr. Jlllefra Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Item 
~ 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 262. de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, 
Estado de São Pau1o, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 17.827,00_ Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno Cmico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. · · · -
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 

Sr. 1 ~-Secretárfc. 

É lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
.,. 262, de 1987. 

ANEXO AO PARECER 

Redação nn.J do Projeto de Resolução 
n• 262, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso VI. çla Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOWç:ÂO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefelt,..Munldpal de Bra· 
· - Pmdlsta, EstHo de Sio Paulo, a 

contrat.r operaçio de crédito no valo< 
correspondente, em cruzados, a 
17.827,00 Obrigações do Tesouro l'la· 
doMI-OTI'I. 

O Senado Federal reSolve: 
Art 1 ~ É a Prefeiture Municipal de Bragança 

Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2~ da Resoluç~ n9 93, de 11 de outubro_ de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
auto~a a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em c~d_os, a 17.827,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à_ Cabm Económica Federal, esta na qualidade 
de gestO@_ do_Fund9 de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de ambu1atório, no município. 

Art. :29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho)- Em dis
cussão • redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a diScussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, cUspensada. a votação. 

O prOjeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -Item 
90: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Res_olu_ção n~ 263, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no 

- valor correspondente, em cruzados, a 
20.016,27 Obrigações do Tesouro Nacional 
....:..·om;tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
" Os-Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. J9-5ecretário. 

t lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
.,. 263 de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 262, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura}? · ijsl{lqePa••Iis+a,~ 
de São Paulo, a contratar operação de crêárl:o O Relator apresenta a redação fmal d? Projeto 
no valor correspondente, em cruzados, a de Resolução nt? 263 de 1987, que autonza aPre-
17.827 00 Obrigações do T escuro Nacional - -feitura Municipal de Campo Maior (PI) a contratar 
OTN. ' operação de crédito no valor correspondente, em 

Sala das Sessões, 30 de riOvembro de 1987. 
-Antonio Farias, Relator. 

cruzados, a 20.016,27 - OTN. 
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 

- C!lagas Rodrigues, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 263 de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 42, inciso Vl, _ dil_ Consti.~ 
tuição. e eu, Presidente, promu1go 
a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' ·.DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Máior, Estado do Plaui9 a contra~ 
tar operação de crédito no valor corres
pondente? em cruzados, a 20.016,27 
Obrigações do Tesouro Nacional ~ 
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1? É a Prefeitura Municipal de Campo 

Maior, Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autor'lzada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 20.016,27 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa- Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, implantação de lavanderia e de 
calçamento, no MWlléipio. 

Arl 29 Esta Res_olução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho)-Em dis
cussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
91: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 264, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Chiapetta, Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operaçao de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.373,88 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie~ 
nário. 

Passa-se à Votação do Projeto, em turno único. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redaç:ão frnal que será lida pelo 

Sr. 1 ?-Secretário . 

É lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n' 264 de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 264 de 1987, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Chiapetta (RS) a contratar 
operação de crédito _no valor correspondente, em 
_cruzados, a 8.373,88 -OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-José Paulo Bisol, RelatQr. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 264 de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituiç!O, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ; DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
8.373,88 Obrigações do Tesouro Naclo
nai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 t a Prefeitura Municipal de Chiapetta, 

Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 8.373,88 
Obrigações do Tesouro Nacional- QTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte_ escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vlgor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis· 
cussáo a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a dlscussão, a matéria é dad3 como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulagação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho) -Item 
92: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n9 265, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
104.774,48 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados._(Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo 1'~...5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
... 265, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n'~ 265, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a con
tratar operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 104.774,48 OTN. 

Sala das Sessões. 30 de novembro de 1987. 
-Itamar Franco Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1987 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 265, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem, Estado ele Minas Gerais, a 
contrat.ar operação ele crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
104.774,43 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolVe:~ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Contagem, 

Estado de_ Minas Gerais, nos tennos do art. 29 
da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 104.774,48 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTI'I, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial 
(FAS), destinaçla_ à implantação e ampliação de 
creches, no murücípio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
93: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 266, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cristinápolis, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em c_ruzados, a 
6.681,64 Obrigaçõc;:s do Tesouro Naclonal 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
-os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. JP.ausaJ _ 
Aprovado. _ 
Sobre a mesa, redação fmal da matêria que 

será lida pelo Sr. 1~-Secretário. 
É tida a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n'~ 266, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçã:o final do Projeto 
de Resolução n'~ 266, que autoriza a Prefeitura 
Municipa1 de Cristinápolis, Estado de Sergipe a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 6.681,64- OTN. 

Sala das Sessões. 30 de novembro de 1987. 
-Francisco RoUemberg Relator, 

ANEXO AO PARECER 

Redação flflal do Projeto de Resolução 
n• 266. de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seQuinte 

o_ R!õSOLUÇÃO 
N• , DE !987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de 
CristlnápoUs, Estado de Sergipe, a con· 
tratar operação ele crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.681,64 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipa1 de Cdstiná

polis, Estado de Ser9Jpe, nos termos do art. 2~ 
da Resolução n<? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n<? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operaçáo de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.681,64 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTNs, junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no Município. 

Art;,. 2° Esta resolução entra __ em vigor na data. 
de sua publicaçáC" 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis· 
eussáo. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores- desejai fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
94: 

Votação, em turno único,- do Projeto de 
Resç>lução n<? 267, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cuité, Estado da Pa
ra~'ba, a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 
66.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 
É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 267, de 1987 . 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução- n'? 2õl, de 1987, que autoriui a 
Prefeitura Municipal de Cuité_(PB) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 66.000,00 orn 

Sala das S~sões, 30 de novembro de 1987. 
.-Wilson Martins Relator 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 267, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cul· 
té, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor COOTeSpODdente, 
em aumdos, a 66.000,00 Obrigações do 
Tesouro Madona! - OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Cuité, Esta

do da Paraíba, nos termoS do art 2~ da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federai, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 66.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN de Cz$ 251,56, vigente em 
maio/87, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
SA, este na qua]idade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras de infra
estrutura, melhorias urbanas e equipamentos co
munitários diversos, no Municiplo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubJicaçao. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho)- em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discUSSão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho)- Item 
95: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 268, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de duas estradas, Estado 
da Paraíba. a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
9.041,61 Obrigações do TesourO Nacional. 
- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno úntco. 
Os Srs. Senadores qlie o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovodo. 
Sobre a mesa, redação final que será Ilda pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 268, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 268, de 1987, que" autoriza a 
Prefeitura Municipal de Duas Estradas (PB), a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 9.041,61 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Chagas Rodrigues, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n• 268, de 1987. 

FaçosaberqueoSenadoFederal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
Duas Estradas, Estado da Panúba, a con
tratar operação de crétlto no valor cor
respondente, em cruzados, a 9.041,61 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

OSenado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipa1 de Duas Es

tradas, Estado da Paraíba, nos termos do art. Z.. 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de I 976, 
alterada pela Resolução n~' 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas'do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor COJ'I'eS-o 

pendente, em cruzados, a 9.041,61 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de calçamento com 
paralelepípedo, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro _a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho) - Item 
96: 

-Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 269, de- 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a57.403,30 Obrigações do Tesouro Na-
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
náriO. -- -

- Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
OsSiS~ Senado~ que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AprOvado. 
Sobre a mesa, redaç:ão final que será lida pelo 

Sr. l 9~Secretário. 

É lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 269, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n"' 269, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de F1orian6polis (SC), a -con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 57.403,30 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Dirceu Carneiro - Relator. 

T erça~feira 3401 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftna) do Projeto de Resolução 
D' 269, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeltwa Municipal de Ao· 
rlanópoUs, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, 
57.403,30 Obrfgaçóes do Tesouro Na
dona! - OTI'f. 

O Senado Federal-resolve: 
Art. 11 É a Prefeitura Municipal de F1orian6-

polis, Estado de Santa Catarina, nos termos do 
art. 29 da Resolução rf 93, de 11 de oub.J.bro de 
1976, alterada pela Resolução n"' 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
ler C_?rrespohdente, em c~ dos, 57.403,30 Obri
ga~oes do Tesouro Nac1onal - OTN, junto à 
CéllXa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Socia1- FAS, destinada à recuperação de Mer
cado Público, no Municipio. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação fina]. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira filho) - Item 
97: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 270, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Içara, Estado de San· 
ta Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
13.576,22 Obrigações do teSouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

Em votação o projeto, em turno úni,co. 
Os Srs. $enadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
... 270, de 1987 • 

O Relato~ apresenta a redaçã.o final do Projeto 
de Resolução n~ 270, de 1987, que autoriza a 
·Prefeitura Municipal de Içara (SC) a Contratar opeK 
ração de crédito no va1or correspondente, em cru~ · 
zados, a 13.576,22 (OTN). 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Dirceu Carneiro, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
"'270, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal apróvou, nos 
tennos do art. 42, indso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promu1go a seguln
te 

RESOLUÇÃO 1'1' ~DE: 19$7 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iça
ra, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor cOJreSpon
dente, em cruzaclos,a 13.576,22 Obl!ga· 
ções do Tesouro l'ladonal (011'1). 

O Senado Federal resOlve: 
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Içara, Esta

do de Santa Catarina, nos termos do art. 2<> da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de credito no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 13.576,22 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socta1 
(FAS), destinaâa à canãiização de córregos, no 
Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Meira Filho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discus5ã0,~8 matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
98: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 271, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais, a contratar opefação de cré-
dito no valor correspond~nte, em cruzados, 
a 160.195,50 Obrigações do Tesouro Nade).. 
na!- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno únlco, 
Os Srs. Senadores que ó aproVam qUeiram Per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1 1-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 271, de 1987. 

o Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 271, de 1~~7. que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a con

. tratar operação de crédito no v<JJor correspon
dente, em cruzados, a 160.195,50 (OTN): 

Sala das Sessões, 30_de_.n_ovembro de 1987. 
-Itamar Franco, Relator 

DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnai do Projeto de Resolução 
"'271, de 1987. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, indso VI, da ConstitUição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AutolizaaPrefelturaMunlclpaldeJW. 
de Fora, Estado de Jllllnas Genús, a con
tratar opentção de créclto no valor cor
respondente,emauzados, a 160.195,50 
Obl!gaçóes do Tesouro Nacional (011'1). 

O Seóado Federal-resolve: 
M 19 ÉaPrefeituraMooicipaldeJuizdeFo

ra, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizacUI 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondenfe, ém cruzados, a 160.195,50 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Exonô
mica _ _Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à modernização da Biblioteca 
Municipal e aquisição do Cine-Teatro Central, no 
município. 

Art. 29 Esta ResoJução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira FUho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusSão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -Item 
99: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 272, de 1987, que autqriza o 
Governo do Estado do Mato 'Grosso do Sul 
a contratar ·opéraçao de crédíto no valor cor
respondente, em cruzados, a 466,018,85 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), ten· 
do 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Ple
nário. 

Em vOtação o projeto: 
ossrs:senadores que o aprovam quélraln per

manecer sentados. (Pausa.) 
-,·Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final da matéria que 
~rá lida _pelo Sr. 1 ç-Secretário. 

· É. lida a segunte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 272, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 272, de 1987, que autoriza o 
.Governo do Estado do Mato Grosso do Sul ·a 
contratar operação de crédito no valor cOrrespon
dente, em cruzados, a 466.Q18,85- OTN. 

Sala das _Ses~ões, 30 de novembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Denl Relator. 

Dezembro de 1987 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'272, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
cermos do art. 42, inciso VI. da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1987 
Autoriza o Governo do Estado do Ma

to Grosso do sUt a contratar operação 
de crédito no valor coJTeSpondente, em 
cruzados, a 466.018,85 - Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Mato Gros

so do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução 
n"' 93, de 11 de outubro de 197.6, alterada pela 
Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operaçáo de crédito no valor correspondente, em 
cn.lZados, a 466.018,-85 Olirigaçôes do Tesowo 
Nacional-OTN,juilto à-Caixa Econômicã Fede
ral, esta como gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Soda!- FAS, destinada à am
pliação da rede escolar, no Municipio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de Sua pubkação. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Me~a FUho)- Em dis-
cussão a redação final. (Pausa.) __ 

Não havendo quem peça a palavrâ, encerro 
a discussao. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votaçã-O. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Fuho) - Item 
100: . 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 273, de 1987, que autoriZa a 
Prefeitura Municipal de Nova Aurora, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspohdente, em cruzados, a 
12.421,05 Obrigações do Tesouro l'ladonal 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o Projeto, em turno: único. 
Os _S~. Sen~.dores que o aprovam queirain per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
-Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. ]?-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'273, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 273, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Aurora (PR) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 12.421,05 OTN -

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Antônio Farias Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação finai do Pl-ojeto de Resolução 

rr 273, de 1987 . 

Faço saber que a Senado F~eraJ aproVou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo_ a seguinte 



Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO N• 'dC: 1987 

Autorizo~ a Prefeitura Munldpal de 
Nova Aurora, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
12.421,05 Obrigações do Tesouro Na
donaiOm. 

O Senado Federa] resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Nova Aurcr 

ra, Estado do Paraná, nos tennos do art. 29 da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do SenadO Féderal, aUtorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 12.421,05 _ObrigaÇões do 
Tesouro Nacional OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qua1idade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS; desti
nada à implantação de meios-fios e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis
cussão a redação fmal. 

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

Encerrada. 
A matéria é dada como definitivamente adota

da, dispensada a votação. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE {Meira Filho) - Item 
101: 

Votação em turno único, do Projeto de Re
solução n9 274, de 1987, que autoriza aPre
feitura Municipal de Sanaduva, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de cré
dito_ no valor correspondente, em cruzados, 
a 5244,36 Obrigações do Tesouro Nacional 
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. ]-?-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação Final 

Redação final do Projeto de ResOlução 
O' 274, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 274, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sananduva (RS) a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.244,36 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro d~_ 1987. 
-José Paulo Bisol, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Proj$ de Resolução 
n• 274, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI. da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Terça-feira I 3403 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autorizo~ a Prel'eitura Munldpal de Sa
nanduva, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no vaiOI' 
correspondente, em cruzados, a 
5.244,36 Obrigações do Tesouro Nado
nai-Om. 

O Senado Federal resolve: 
Art i 9 _ É a Prefeitura Municipal de Sanandu

va, ÉStãdo dO Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 2_? da.Resolu_ção p9 9:S, de 1_1 de outubro 
âe 1976, alterada peJa ReS-olução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.244,36 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à CãiXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Socfu.l - F AS. destinada à aquisição de 
veículo para transporte escolar1 no Município. 

Art. -29 Esta ReSolUção entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a F~ho)- Em dis
cussão a redação _final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, e-ncerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Item 
102: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 275, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santa Helena Estado 
do_Maranhão,a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
29.382;72 Obrigações do Tesouro Nacional 
=-DTN, tendo 

PARECER FAVORÁ\IEL, proferido em ple
nãrfo. 

Votação do Projeto, em turno único. 
Os Srs. Sénadores que o ãprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- Sobre a meSa, redação final da matéria que 
será lida pelo Sr. ]9-5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
"'275, de 1937-

0 Rclator apresenta a iedação fmal do Projeto 
d~ Resolução n9 275, de 198_(, __ ~ue autoriza a 
Prefeitura Muriicipal de Santa Helena (MA), a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 29.382,72 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- RonaJdo Aragão, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
._ -""' 

_____ Redação ftnal do Projeto de Resolução 
D' 275, de 1937. 

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, ínciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESóLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
Santa Helena, Estado do Maranhão, a 
contratar operação de ~ no valor 
correspondente, em cruzados, a 
29.382,72 Obrigações do TesOW'O Ma
donai(Om). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Santa Hele

na, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2' 
da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, _ambas do SenadO Federal, autorizada 
a cohtratar operação de crédito no valor corres. 
pendente, em cruzados, a 29.382,72 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 à implantação de Mercado Pú
blico. 

Art Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dl&
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitiv~ment~ adotada, dispensada a votação. 

O ProJeto Vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
103: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 276, de 1987, que a~ a 
Prefeitura Municipal de São João Evangelista, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 1.681,05 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
-Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. J9-Sec~etário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resoluçio 
n"' 276, de 1987. 

O Re1ator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 276, de 1987, que autorfia a 
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 
(MG) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.681,05 -
OTN. 

Sala das Sessões. 30-de novembro de 1987. 
-Alfredo Campos, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 276, de 1987-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, indso VI, da Constt'tuição, e 
eu. Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÀO N• DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpol de Sio 
João Evangelista, Estado de Mlnu Ge
rais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
1.681,05 Obrigações do Tesouro rt:aclo
nal (OTI'I). 

O Senado Federal resolve": 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de S§o João 

Evangelista, Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art 29 da Resolução n1> 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
Ior correspondente, em cruzados, a 1.681,05 
Obrigaçõ_es do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi

. menta Social (FAS), destinada à implantação de 
Postos de Saúde, no Município. 

ArL 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de s~a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. _ __ _ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) - Item 
104: 

Votação, em turno único do Projeto de Re
solução n9 277, de 1987, que autoriza aPre
feitura Municipal de São João do Piauí, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1a430,6l Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Votação do Projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. Primeiro--SeCretário. -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 277, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final elo Projeto 
de Resolução n9 277, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João do Pia_uí (PI) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados_, a 18.430,61 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Chagas Rodrigues, Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 

277, de 1987. 
Faço saber que o Senado Federa1 aprovou, nos 

termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1987 

RESOLUÇÀO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpol de São 
João do Pla.uf, Estado do Plaui, a contra
tar operação de crédito no valor ~ 
pondente, em cruzados, a 18.430,61 
Obrlgaçóes do Tesouro Nacional (OTI'I.) 

O Senado ·Federal resolve: 
Art 19 É a Prefejtur.i Municipa1 de São J_oão 

d6 PiãUI, Estado --ao Piauí, nos termos do art. 21' 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de _1976, 
alterada pf;-Ia Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Feâeral, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor corres
pondente, em cruzados,_ a 18.430,61 Obrigações 
do TesOiJrq N·acional- OTt'!, jlJ!ltÓ à Caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvOMrri-ei·ito -Sõàat -
F~QeStinada a implantação e_ ampliação de uni
dades escolares na zona rura1 do Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vii:Jor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Meira filho)-Em dis
cussão a redação fina1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
-da, dispensada a votação. 

O prOjeto vai à promulgação.-

O SR. PRESIDENTE (Meira filho) -Item 
105: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nç 278, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João do Piauí, 
Estado do Piauí. a contratar _operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 6247,17 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Votação do Projeto, em turno único. 
Os SrS. Senâdores que o aprovam queir-8!TI per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmal da matéria que 

será lida pelo Sr. 1 ~-secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 278, de 1987. 

O Relator apresenta a redação ftnal do Projeto 
de Res_olução n9 278, de 19_87, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João do Piauí (PI) 
a contratar operação de crédito no valor corres
põndente, em cruzados, a 6247,17 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de JJovembro de 1987. 
-Chagas Rodrigues, Relator. 

_ .. ANEXO AÓ PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n• 278 de 1987. 

Faço saber que o_ Senado Federal aprovc;u: n_os 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constitu1çao, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1987 

Autoriza a Prefeltwa l'lunldpal de Sio 
João do Piauí, a contratar operação de 
cr&llto no valor coJTeSpondente, em cru
zados, a 6.247,17 Obrlgaçóes do Tesou· 
ro Nadonal- OTI'I. 

_ Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São João 
do Piauí, Estado do Piauí, nos termos do art ~ 
d_a Resoluç_ão n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em ·cruzados, a 6.247,17 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sod:if -
FAS, deStinada a obras- de infra-estrutura urbana, 
no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa,)_ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
_da. dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira filho) - Item 
106: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 279, de 1987, que autoriza a 
Prefeirura Municipal de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 7.690~00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 1~'-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
D' 279, de 1987. 

O Relator apresenta a redação ftnal do Projeto 
de ResoJuÇão n9 279, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste (SC) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em_ cruzados, a 7.690 OTN. 

Sala das Sessões, 30-de novembro de 1987. 
-Dirceu Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

RedaÇâo ftnaJ do Projeto de Resolução 
n• 279, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 
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RESOUJÇÃO N' ,DE i9s7 
Autoriza a Prefeitura Municipal de São 

Miguel do Oeste, Estado de Santa Cata
rina, a conbatar operação de crMJI:o no 
valor correspondente, em cruzados, a 
7.690 Obrigações do Tesouro Nadonal 
-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<;1 É a Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Oeste, Estado de Santa Catarina,- nos termos 
do art 2~ da Resolução n~" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterado pela Resolução n' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado FederaJ, 
autorizada a contratar operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 7.690 Obriga
çfies do Tesouro Nac!onai-OTN,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à aquisição de veículos para 
transporte escolar, no Município. 

Art 2?- Esta res_olução eiitra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESJDENlE (Meira Filho)- Em dis
cussão a red.ação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho) - Item 
107: . 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 280, de 1987, que_ autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
377.576,75 ObrigaÇõeS do Tesosuro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. - - -

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1 ~-secretário. -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 280, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 2_80, de 1987, que autoriza· a 
Prefeitura Múnidpal de São Paulo (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 377.576,75 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Ronaldo Aragão, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 280, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RESOLUÇÃO N' • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal ele São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
opemção de cn!dlto, no valor c:on-espon· 
dente, em cruzados, a 377.576,75 Obri· 
gações do Tesouro Nacional 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Arl _ _l9 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 

Estado de Sào Paulo, nos termos do art 29 _da 
Resolução IT' 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambéis do Sefiãdo Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito rio valor comes
pendente, em cruzados, a 377.576,75 Obrigações 
do T escuro Na dona! - OTN, junto a Caixa Eco
nómica Fede_ral, esta na qualidade de gestor{! do 
Furido de Apoio ao DesenvoMmen_tç> Social -
FAS, destinada à implantação de creches. no Mu-
nicípio. --

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis_cussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O p~eto vai à promulgação. 

(f SR. PRESIDENTE (Mei;a Fuho) -Item 
108 

Votação, em tumo único,- do Projeto de 
Resolução n9 281, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de_ Rio Brilhante, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito nó valor correspondente, em cru-

-- zados, a 4.600,00 Obrigações dQ Tesouro 
N<lc;ional OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

_ Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

man~er sentados. (Pausa..) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. I '·Secretário. 
É lida a se_guinte 

Redação finai do Projeto de Resolução 
n• 281, ele 1937. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 281, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunidpaJ de Rio Brilhante (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 4.600,00 OTN. 

Sala das Sessê>es, 30 d~ novembro de 1987. 
~ WDaon Martins, Rei-. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 281, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do ~ 42, inci$o VI, da ConstituJçáo, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conbatar operação de cridlto no 
valor correspondente, em cruzados, a 
4.600,00 Obrigações do Tesouro l'lado
nai-OTI'I. 

O Senã:do Federal resolve: 
Art. }9 é: a Prefeitura Municipal de Rio Bri

lhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art 2~ da Resolução n9 93, de I 1 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contr• operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 4.600,00 
Obrigações do Tesõi:lrb Nacional - OTN, jl.Dlto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
\IÉ!!ículo para transporte escolar, no Munidpio. 

Art .29 Esta resolução ~ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESJDENlE (Meira Filho)- Em dis· 
cussão a redação final (Pausa.} 

Não_ havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matêria é dada como definitivãmente adota~ 
:la, dispensada a votação. 

O pfojeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENlE (Moira Filho) - Item 
109: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 282, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estado 
do .Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 6.203,01 Obrigações do Tesouro 
NaCional - OTN, tendo __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (P~llSa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa.. a redação final que será lida 

pelo Sr. I •-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 282, de 1987. 

O -Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 282, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Rio Brilhante (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 6203,01 OTN. 

Sala das Sessões, .30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação finai do Projeto de Resolução 
.,. 282, de 1937. 

faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conlnltar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzad~ a 
6.203,01 Obrigações do Tesouro l'lado
nai-OTI'I. 

O Senado Federal fesoJve: _ 
Art. I' É a Prefeitura MunicipaJ de Rio Bri~ 

lhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art. 2~ da Resolução n? 93, de I I de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução 09 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal 
autorizada a contratar operação de crédíto no va: 
Jor correspondente, em cruzados, a 6.203,01 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM~ 
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art. .29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENIE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação final. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, dispensada a votação. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENI'E (Meira Filho) -Item 
UO: 

Votação, em twno único, do Projeto de 
Resolução n~' 283, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munkipal de Teresópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crécüto no valor corresponderite, em cruza
dos, a 129.702,94 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN, tendo 

PARECER FAYORÁvE:!..,profendo em ple
nário. 

Em votação. 
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer ~ntados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação finaJ da matéria que 

será lida pelo Sr. 1~"-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo Hnai do Projeto de Resolução 
... 283, de 1987_ 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n• 283, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ) a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 129.702,94 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de tlOVembro de 1987. 
-Nelson Carneiro~ Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo lbW do Projeto de Resoluçio 
... 283, de 1987-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42. inciso VI, da Constituição, e 
eu. , Presidente, promulgo a seguin
te 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RESOL.UÇÃCÍ 
N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitunl Municipal de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
conlnltar operação de .-o no valor 
correspondente, em cruzados, a 
129-702,94 Obrigações do Tesouro l'la
donal - OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art.- j ~> É a Prefeitur~ Murlidpal de_ T esesó

polis; Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
art. 2~' da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, aherada pela Resolução nç 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado FederaJ, 
autorizada a contiatar operação de crédito no va
lor ~orrespÕndente, em cruzados, a 129.702-,94 
Obrigações do TeSouro Nacional - OW, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do FUndo de Apoio é!O Desenvolvi~ 
menta Social - fAS, destinada à implantação 
de pavimentação, meios~fios e galerias pluviais, 
no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Me~a Filho)- Em dis
cussão a redação fina], (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussiio, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O prOjéto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENJ'E (Meira Filho) -Item 
lU: 

Votação, em turno_ único, do Projeto de 
Resolução n9 284, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de T eresópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, -'ª con~jar opetação de 
créditO no_ valor C::9!T~ª-P_Onden~. em cruza
dos; a 10.:336,41 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação. 
__ Os Srs. Senâdores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da mêttéria, que 

será tida pelo Sr. !•-Secretário. 

É lida a seguinte 
R~o llna! do Projeto de Resolução 

n: 284_, de 1_987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 284, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ) a con
tratar operação de crédito no vaJor corresponw 
dente, em cruzados, a 10336.41 arN. · 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PAREcER 

Redação llna! do Projeto de Resolução 
n' 284, de 1987. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos 
termos do act. 42, inciso VI, da Constituiçã01 e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1987 

AutoriZa a Prefeltuni Munldpal de Te
resópoUs, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
10.336,41 Obrigações do Tesouro l'la
donal- OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~> É a Prefeitura MUnic:ipal de T eres6-

polis, Estacfo dO Rio de Janeil-o, nos termos do 
art. 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ari'tbas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
lar correspondente, em cruzados, a 10.336.41 
Obrigações do Tesouró Nadonal- O'Tl'i, junto 
à Caixa Económica Federa1, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio" ao DesenvoM
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de um centro integrado, no Municipio. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira filho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dist:ussão. 

Encerrada a discussil:o, a matéria é dada como 
defmitivamente adÓtada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENI'E (Meir<l Filho) - Item 
112: 

Votaçãb, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n9 285, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor córrespondente, em cruza
dos, a 8.264,66 Obrigações do-Tesowo Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação. 
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. 19~Secretárlo. 

É lida a seguinte 

Redaçáo Hnal do Projeto de Resolução 
"'285, de 1987 . 

O Relator· apresenta a redaçao finaJ do Projeto 
de Resolução no 285, de 1987' que autoriza a 
Prefeitura Mun!c!pal de Teresópolis (RJ) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 8.264,66 OTN. 

Saia das Se5sões. 30 de nciveinbro de --1987. 
-Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PAAECER 

Redaçãonn.IdoProjetode~ 
... 285, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou_. nos 
termos do art. 42, inciso '11, da Constltulçao, e 
eu, Presidente, promulgo o seguinte 



Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO N•, , DE 1987 

Autoriza a Prefdtunt Munk:ipal de Te
resópoUs, Estado do Rio de Jonelro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
8.264,66 Obrigações do Tesouro rtado
nai-OTrt. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Teres6-
polis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
art. 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito nova· 
lar correspondente, em cruzados, a 8.264,66 
Obrigações do Tesown Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica- Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento So.cial - FAS, destinada à implantação 
de uma escola e wn posto de saúde integrado, 
no Município. _ 

Art.. 2? Esta resoluçao entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDEl'ITE (Me~a Fuho)- Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto voi à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Fuho) - Item 
113: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 286, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 2.902,00 Obrigações do Tesouro 
NacionaJ - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação. 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fina] da matéria que 

será lida pelo Sr. 19-Secretário, 

É lida a seguinte 

Redação final do l'r)>Jeto de ResoluçAo 
D' 286, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 286, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Três Lagos (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.902,00 OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Rachid Saldanha Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio llnal do Projeto de Resolução 
n' 286, de 1987. 

Façó saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constittdção, 
e eu, r Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a P.-efeltura .Municipal de 
Três Lagos, EstHo do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor con-espondente, em C111Zados, a 
2.902,00 Obrigações do Tesouro rtado
nat-OTrt. 

O Senado Federal resolve: 
M .. I• É o Prefeitura Municipal de Três LaQo~ 

Estado de Mato Grosso do Sul, nos te~ mos do 
artigo ~9 da, Resolução n~" 93, de 1 1 de outubro 
de 1976, alterad.9_pela Resolução n• 140, de 5 
de dezembro de 1985,ambas do Senado Federal, 
autOrizada a coritralar Operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 2.902,00 
Obrigações do Tesotiró Nacional - OTN, junto 
à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Furi.do de Apoio ao Des~nvolvi
mento SOCial- FAS, destinada à implantação 
de lavanderias públicas, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
:d,e_ sUa publicaçãO". 

. OSR.~(MeiraFilho)-Emdis-
cussão a redação final. (Pausa.) 
---Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ertcertada a discussão, a matéria é dada como 
deflllÍiivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

_ 0 SR, PRESIDEI'ITE (Me~a Filho) - Item 
114: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n11 287, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Upanema, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 19.762,63 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em_votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados, (Pausa.) 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida pelo Sr. l 9-5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação final dÓ Projeto de Resolução 
.,.. 287, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n_9 287, de 1987, que autodza a 
Prefeitura Municipal de Upanema (RN) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 19.762,63 OTN. 

Sala das Sessões, 3Ó de novembro de 1987.
Márdo Lacerd.o, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio llnal do Projeto de Resolução 
D'287,de 1987. 

Faço_ saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constltuição, e 
eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
(Jpanema, Estado do Rio Grande do rtor· 
te, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em c:nJZados, a 
19.762,63 Obdgações do TesolD'O l'fa. 
donai-OTrt. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Upanema, 

Estado do Rio Grànde do Norte, fios- termos do 
art. 29 da Resolução. n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução n• 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
ror-Côfrespondente, em cruzados, a 19.762,63 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à CaiXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do FW1do de Apoio ao Desenvolvi· 
mento Social - FAS, destinada à implantaçao 
de W1idade mista de Saúde, no Município. 

Art 2"' Esta resolução entra em vigor na data 
de_ sua_publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Melra Filho)- Em dis· 
cussão a redação final. (PaUSá.) 

Nã_ç _havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão. a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira FUho) - Item 
115: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 289, de- 1987, que autofiza a 
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado doEs
pírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
14.879,36 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em Võtaçáo o projeto, em turno único~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Sobre a mesa, redaçáo final da matéria, que 

será lida pelo Sr. l9..Secretário. 
É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 289, de 1987 • 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 289, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vrt6ria (ES) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 14.879,36 OTNs. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-João Calmon, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,.. 289, de 1987. 

FaÇO-Saber que o Senado Federal aprOvou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promu1go a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a ~tura Municipal de VI
tória, Estado do Espúito Santo, a contra
tar operação de crédito no walor COIJ'eS· 
pondente, em cruzados, a 14.879,36 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de VItória, Es

tado do Espírito Santo, nOS termos do artigo 2" 
da Resolução n~ 93, de 1 f de oUtubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas dá 5erlado Federal, autorizada 
a contratar operação de _crédito no valar corres-
pondente, em cruzados, a 14.879,36 ObrigaÇões 
do Tesouro NacionaJ- OTN, junto à Caixa Eco-
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destiriada à aqUisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 
116: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 290, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arnambaí, Estado do 
fv'Lato Grosso do Sul, ·a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 13338,69 Obrigações do Tesouro 
Nacional- 011'1, tendo 

PARECER FAYOilÁVEL, profeiido em ple
nário. 

Em votação 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final da matéria que 

será lida peJo Sr. 1 t-8ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação Final do Projeto de Resolu
ção n~" 290, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 290, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arnambai (MS) a contratar 
operação de crédito no v.aior correspondente, em 
cruzados, a 13.338;69_0TN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~" 290, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e; eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Amambai, Estado do Mato-Grosso do 
Sul, a contratar operação de aédlto no 
valor correspondente, em cruzados, a 

- -13.338,69 Obrigações do Tesouro Na
danai - 011'1. 

O SenadO Federal i-esolve: 
1\tt. 19 É a Prefeitura Municipal de AmambaJ, 

Estado do Matá Grosso do Sul, nos tennos do 
artigO 29 da- ResoluçãO 119 93, de 1 f de outubro 
de 1976, alterada peJa Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor 
conrrespond~nte, em cruzados, a 13..3.38.~9 Obri· 
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na quaJidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à aquisição de veículos 
para trãnsporte escolar, no Município. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)-Em dis
cussão a redaçáo final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a mat~ria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos seguintes. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Meira F~ho)-lt.em 117: 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Resolução n9 291, d~ 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
200.067,92 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo -

PARECER FAYOilÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projetç>, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa redação final da matéria, que 

será Ilda pelo Sr. 1~-secretário. 
É üda a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
.,. 291, de 1937. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 291, de I 987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Est?ldo da 
Bahia, a contratar operação de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 200.067,92 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Relator, Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 291, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos,_q:rmos-do artigo 42, inciso VI, da Consti
tWção, e eu, Presidente, promulgo a segWnte 

Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Seguro, Estado da Bahla, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 200.067,92 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Porto Se
guro, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? 
da Resolução n~> 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 200.067,92 Obrigações 
do Tesouro Nacional- 011'1, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à implantação de meios-fios, cal
çamento e drenagem pluvial, no Municíplo. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)-Em dis
cussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI"tTE (Meira Filho) - Item 
118: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 292, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
45.848,90 Obrigações do T escuro Nacional 
-orn,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

m~necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação fmal da !Tlatéria que 

será lida pelo Sr. 19-8ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 292, de 1987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 292, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 45.848,90 Obri
gações do Tesouro Nacional- QTN. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 292, de 1937. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso VI, da Constituição, -e 



Dezembro de 1987 

eu, 
te 

, Presidente, promulgo a seguin-

RESOWÇÃO N• , DE.1987 

Autorlxaa Prefeitura Munldpal de Por
to Seguro, Estado da Bahla, a contratar 
opmaçio de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 45.848,90 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Altc-·1• É" a Prefeitura Municipal de Porto Se

guro, Estado da Bahia, nos termos_ d~ a!l 2~ d~_ 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, ahera
do pela Resolução n" 140. de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 45.~,90 Obfl.gações 
do Tesouro Nacional- OTN, Junto à Cãixa Eco
nómica Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS destinada à implantação de unidades esca
lare~ de f9-grau na sede do _M~icípio. 

Art 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)- Em dis
cussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ _ ____ _ 

Ertceri'ada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação 
nos termos regJmentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENIE (Me~a F"ho) - Item 
119: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 293, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
74.083~00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votaçãO O projeto, em turno únko. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. J9-8ecretário. 

É lido a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 293, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçâo final do Projeto 
de Resolução n9 293, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 74.083,00 Obri
gações do Tesouro Nac:ionai-_OTN. 

SaJa das Sessões, 30 de novembro de ) 987. 
-Mendes Canale, relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução n' 

293, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo o se~-"~ 
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, DE 1987 

Autorlxa a Prefeitura Munldpal de Por
- to Seguro, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor con-eapon
dente, em cruzados, a 74.083,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pof'l'<:) Se

guro, Estado da Bahia, nos termos do art JO 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 976, 
alterada pela Resoluçao p9l40, de 5 de deze~ 1bro 
de 1985, arribas do Senado Federal, auton :ada 
a contratar operaçao de ctédito no valor co Tes
pondente, em cruzados, a 74.083,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN., junto à caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociai
FAS, destinada à_ implantação de calçamento, 
meios-fios e galerias pluviais, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em v:igor na data 
de sua publicaçào. 

O SR. PRESIDENIE (Me~a F"ho)- Em dis
cussão. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos tennoS J'e9lmentais. 

O pfojeto vai à promulgação. 

O SR.: PRESIDENIE (Mera Filho) - Item 
120: 

Votação, em turno Cmico, do Projeto de 
Resolução n9 294, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga. 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
-Operação de crédito no ValOr COrrespondente, 
em cruzados, a50.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional-~. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. 

~ voW,ção o projeto, em turno _único._ 
. Os Sfs: Senadores_ que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. --
Sobre a mesa. redaçâo final, que será lida pelo 

Sr. 19-Secretário. 

-E lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,. 294 de 1937. 

O Relator apresenta a redação fiJlal do_Projeto 
de Resolução n~ 294 de l987, que autoriza aPre
feitura Municipal de São Luís Gonzaga (RS) a con
tratar operação de crédito no valor CC?fCespon
dente, em cruzados, a 50.000 OTN. 

Safa das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
-José Fogaça, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

.,. 294, de 1937. 
faço saber que o Ser1ado Federal aprov~lU: nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I 987 

Autorlxaa PrefelturaMunldpal de São 
Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do 
Sul, a con- operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do Tesouro l'la
donal-011'1. 

O SenadO Federa] ~lve; 

Art ]9 É a Prefeitura Municipal de São Luís 
Gonzaga, Estado do Rio G~ande_dç Sul, OQS_ter
mos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela ResoJução n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN, junto à Caixa Económica Estadual do Rio 
Grande do Sul, esta na qualidade de agente fiJlan
ceiro da operação, destinada a promover a execu
ção integrada de obras referentes aos projetes 
específicos do sistema viário, no âmbito do Pro
município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- Em dis· 
cussâo a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores ô:esejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENIE (Meira F"ho) -Item 
121: 

Votação, em turno único, do proje~ de 
ResolUÇão n9 295, de 1987, que rerratifica 
a Resolução n91Q9, de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno únic':. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Sobre a mesa, Redação Final que será Ilda pelo 

Sr. Primeiro.-Seçretá:rio. " 

É lida a seguinte 

Redação Anal do Projeto de Resolu
ção R' 295, de 1987. 

O Relator apresenta a Redação Final do Projeto 
de Resolução n9 295, de 1987, que rerratifica a 
Resolução n91Q9, de 1987. , 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Derd, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n~ 295, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 52, 
·item 30, do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 
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RESOWÇÃON• , de 1987 

Rerratlflca a Resolçã.o n~" 109, de 1987. 
O Senado Federal_ resolve: 
Art. J9 O artigo 19 da Resolução no 109, de 

1987, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 1 ~ É a Prereitura Municipal de Jardim, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos terrnos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federa], autorizada a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, 
em cruzados, a 80.000 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN,junto à Célixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de agente 
financeiro da operação, destinada à execu
ção de obras de infra-estrutura urbana e aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo, 
no Município." 

Art. 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. I'Rf!SIDEI'ITE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. I'Rf!SIDEI'ITE (Meira Filho) - Item 
122: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nt 296;- de 1987, que rerratifica 
a Resolução n9 43, de 1983, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Ple
nário. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiM 

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 296, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 296, de 1987, que rerratifica: a 
ResoJução no 43, de 1983. 

Sala das Sessões, 30 de _novembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Dem. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 296, de 1987. 

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 1987 

Rerratlftca a Resolução n' 43, de 1983. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O artigo 19 da Resolução nç 43, de 

1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art J ~ É a Prefeitura Municipal de Caa
rapó, Estado do Mato Grosso do Sul, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, amM 
bas do Senado Federal, autorizada a conM 
tratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados. a 32.789,455 ObriM 
gações do Tesouro Nacional- OTI'I, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualiM 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De~ 
senvolvimento Social- FAS, destinada à im
J>lãntaÇão de galerias pluviais, guias e srujeM 
tas, no Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 

- -fespectivO proceSS?." 

-Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. I'Rf!SIDEI'ITE (Meira Filho)-Em dis
cussão a redaçâo final (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Sei1adores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos-termos regimentais. -

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. I'Rf!SIDEI'ITE (Meira Filho) -Item 
123: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 297, de 1987; que rerratiflca 
a Resolução n~ 67, de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação. (Pausa.) 
QsSrS. Senãdôres que-aprovam o proJeto quei· 

ram permanecer sentados. (Pausa) 
- -Aprovado. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretáiio. -

É lida a segw'nte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'297, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de ResolUção n~ 297, de 1987, que rerratifica a 
Resolução n~ 67, de 1987. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1987. 
- Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

R~ção final do Projeto de Resolução 
"'297, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 
52, item 30, do RegimentO Interno, promu1go a 
seguinte 

RESOWÇÃON• , DE 1987 

Renatfftca a Resolução n' 67, de 1987. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O artigo 1~ da Resolução n~ 67, de 

29 de junho de 1987, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Dois 
-.o Yltiohos, Est~o do Paraná, nos termos do 

artigo 29 d.a Resóli.Jção n~ 93, de 11 de outu~ 
bro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, 
de 5 de dezembro de I 985, ambas do SenaM 
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do FederaJ, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 40.000,00 Obrigações do TesoW'O 
Nacional (OTN), junto ao Banco do Estado 
do Paraná SA, _este na qualidade de agente 
financeiro da operação, destinada à ex:ecu· 

--çãõ -ae obras de infraMestrutura urbana, no 
Munlcíplo." 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na: data 
de sua pubUcação. 

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho) -Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Sé nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termqs regimentais. 

O pr()jeto vai à promu1gação. 

O SR. I'Rf!SIDEI'ITE (Melra Filho) -Item 
124: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de 
Resolução n~ 298, de 1987, que rerratifica 
a Resolução n9 334, de 1986, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. profertdo em Ple
nário. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quei· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. l9MSecretário. _- - -
J:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"' 298, de 1987. 

O Relator_ ~presenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 298, de 1987, que rerratifica a 
ResOlução n~ 334, de 1986. -

Sala das Sessões. 30 de novembro de 1987. 
- Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 298, de 1987. 

FaçO saber que o SenadO Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos 
do art 52, item 30, do Regimento Interno,- pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO 
N• , DE 1987 

Rerratiflca a Resolução n~' 334, de 
1986. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 O artigo ]9 da Resolução rt' 334, de 

5 de dezembro de 1986, passa a vigorar-com 
a seguinte redação: 

"Art. 19 É ã Prefeitura Municipal deJaco
bina, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela ReSolução n<?J40, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no va1or co~spondente, em cruzaM 

_ g:os, a 95.507 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil 5/A, este na qualidade de agente 
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financeiro da operação, destinada à execu
ção de obras e serviços integrantes do Projeto 
Cura-Piloto, no bairro Caeira, no Município." 

Art:. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Melra Filho)-Em dis· 
cussão a redação fina1. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da pa1avra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JQTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Associo-me às homenagens que, na Bahie:, es
tão sendo prestadas ao renomado mestre Orlan
do Gomes, pelo transcurso dos seus cinqüenta 
anos de cátedra. 

Inúmeras têm sido as manifestações de júbilo 
por este acontecimento. A Faculdade de Direito 
da Bahia, da qual ele foi diretor, em comemoração 
às Bodas de Ouro do Seu eminente catedrático, 
promoveu o encontro naciom!l de Mestres de Di
reito Gvü, evento de grande repercussão nacional 
nos meios universitários. 

Para consl'gnar nos nossos anais as homena
gens dos baianos ao mestre Orlando Gomes, 
transcrevo os artigos de EJson Gottscha1k e Mário 
Figueiredo Barbosa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

lXJCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O 
CJRADOR, 

MEIO-SÉCULO DE CÁTEDRA 

Gente, vamos tirar o chapéu para o mestre Or
lando Gomes, assim eu diria se este adorno euro
peizante fosse ainda usado pelas gerações atuais. 
Talvez o convite fosse melhor redigido assim:~ 
mos respeitar o mestre Orlando ... se sobrasse ain
da algum respeito à cultura e à veneração pelos 
mestres a esta altura do campeonato humano 
pelo pragmatismo. Clllqüenta anos de cátedra ou 
52 de Magistério superior são marcas raras na 
história cultural de qualquer povo. Não conheço 
nada igual aqui ou alhures. Jubileus honorabi
lissimos no ensino primário e secundário já se 
comemoraram por toda parte, com justas festivi
dades. Lembro-me que algw1s anos passados a 
Argentina culta festejou os 50 anos de Magistério 
superior do eminente professor Mariano Tissem
bau, e ele contava este tempo incluindo períodos 
de liceu e de escola superior. Mas, pelo tempo 
exclusivo de cátedra e no ensino superior bem 
que o nosso vigoroso atleta da cultura. merecia 
cingir o cinturão de ouro das maratonas de Tebas. 

A cátedra perdeu seu fascínio e prestígio nas 
universidades desde que se lhe introduziu o siste
ma departamental por disciplinas. Ela, a. bem da 
verdade, mesmo antes já vinha cambaleando e 
se transformando, pela inércia de muitos, em lati
fúndios improdutivos de ciência infusa e confusa. 
Existiam pseudos e autênticos catedráticos. No 
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clube fechado dos últimos, sempre pontificou o 
mestre Orlando_ e, aí, soube enriquecer, dia a dia, 
seu próspero latifúndio com trato racional do solo 
e emprego de tecnologia atualizada. Para tanto 
não lhe faltaram jamais irreprimível vocação para 
o Magistério e amor à qualidade .do trabalho, traM 
ços marcantes que tomaram sua faina assídua 
e pontual de meio-século motivo de alegria e re
creação constante do espúito. Outros foram briM 
Jhantes, talentosos, eruditos. Muitos deles perde
ram-se pelo diletantismo, sedução da vida póblica 
e aceno envolvente da aç~ política Mestre Orlan· 
do permaneceu e permanece na estacada. Como 
escreveu João Mangabeira de Rui, vem ele ensi
nando há melo-século, gerações de jovens e adul
tos, não s6 com a palavra. escrita e falada. mas 
com o exemplo. Exemplo edificante de trabalho 
e amor à pesquisa do Direito nas m(J)tiplas mani
festações convulsivas da vida atual. Possuído de 
natural intuição do Direito, até parece que se lhe 
desataram por magia todos os segredos da pro
blemática jwidfca. Abra-se sua bibHografia publi
cada pela UFBa, e se verá que tem versado temas 
em todos os campos do Direito, do privado ao 
público, com desdobramentos pela Filosofia, So
ciologia, Cótica, Economia, até os mais particu
lares temas abordados pelo jurisconsulto e pare
cerista consumado. Seus livros se reproduzem 
em ecUções sucessivas e se estendem pelos pon
tos cardeias do País. alglUls com traduções e edi
ções no estrangeiro. E nunca se ausentou desta 
provinda que não é hegemónica, a não ser os 
poucos meses em que permaneceu no Rio, em 
1962, para elaborar o Projeto do Código Civil. 
Suas andanças por fora ou são de estudos, pela 
Europa, ou para participar de congressos, simpó
sios, seminários e _conferências em todo rincão 
brasileiro. E é de .ver-se, nessas ocasiões, o res
pe~to e a veneração que sua presenÇa e palavra 
despertam, como tantas vezes já o testemunhei. 
Em Coimbra, na memorável festa, encabeçou o 
grupo de brasileiros laureados pela velha e vene
randa_ universidade, honrando-se com a prece
dência da pa1avra ante nomes eminentes como 
os de Miguel Reale, Alfredo Buzaid e Heleno Fra· 
goso. Cunículo como este não se resume num 
artigo, mas vale destacar no jubilado a ausência 
de ambição, arrogância e soberbia. De tempéra
mento retraído e até tímido, algumas vezes, mes
tre Orlando pode até dar a muitos, que dele não 
se aproJámam o suficiente, impressão oposta. 
Guardo carta escrita de seu próprio punho, datada 
de 1965, onde, justificando ausência aos festejos 
comemorativos dos 25 anos de fonnatura dos 
bacharéis de 194o; sua primeira paraninfia, faz 
confissão pública de sua desambição perante a 
vida: "Não cresci, desde essa época, nem na am
bição nem na soberbia.. Meus atuals alunos po
dem atestar que continuo a ministrar aulas tão 
despretenciosamente.como nos tempos da moei· 
dade, a me demorar, a despeito de ser hoje um 
"operational scholar", mais com o que vale menos 
e não me custaria tanto". Poderiamos__completar 
o pensamento não-explícito dizendo que ele po
deria ter tirado do cabedal de sua cultural e pres
tígio intelectual um tesouro merecido e justo, que 
tantos outros, medfocre prática advocatída. têm 
feito acumuiar inesperadas fortunas. 

Na vida do mestre Orlando, além da obra, a 
personalidade fascina. Como de Ariísio Teixeira 
escreveu Hermes lima, também dele é justo dizer. 
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"Quem dele se aproxima guarda lembrança de 
sua força mental, da riqueza do espirito e da erigi· 
nalidade do racfodnio com que Interpreta e en~ 
quadra situações, figuras e gestos no contexto 
da vivência existencial". Aliás, a despeito de se 
tratar de dois temperamentos opostos, um extro
vertido outro introvertido, em muitos pontos se 
identificam os dois grandes baianos. ReflCO-me 
ao pennanente questionamento dos problemas 
culturais. De Anísio, a esse respeito, di-lo, certa 
feita, Darcy Ribeiro, que ficou atônito e levou mui
to tempo para entender que Anísio tinha a única 
coerência admirável num pensador, que é a fideli
dade na busca da verdade. Ele era o próprio ques
tionamento. De tarde, questionava o que tinha 
dito de manhã. A dúvida cartesiana acerca das 
questões da _cultura constitui o traço incisivo dos 
grandes pensadores. Orlando Gomes a este res
peito também impressiona e deixa atónitos mui
tos espiritos simplórios. 

BODAS DE OURO NO MAGIS1ÉRIO 

Os antigos alunos de todas as twmas que o 
prof. Orlando Gomes ensinou, ao transcurso de 
suas Bodas de ouro na cátedra, vão oferecer·lhe 
uma enorme placa de bronze, a ser inaugurada 
no próximo dia 27, às 11 horas, haU do majestoso 
prédio da Faculdade de Direito. Cinqüenta anos 
de exercício ininterrupto no magistério juridico 
é um fato inédito no ensino superior do País, o 
que só se tomou possível porque, em brilhante 
concurso, conquistou a cátedra de Direito CIVil 
aos 25 anos de idade, e até hoje exerce o magis
tério no curso do mestrado. São raras as oporbl
nidades em que tão poucos coritinuam vivendo 
no esplendor da inteligência, da cultura e, sobre
tudo no devotamento ao Magistério, Ao longo da 
vida exclusivamente dedicada ao estudo do Direi
to, terit sido ele um professor e um mestre. Do 
estudo fez uma vida numa vida de estudo. 

A missão do mestre é como a do apóstolo. 
Mestre é aquele que fugindo à bitola comum tem 
a coragem de transmitir com sinceridade e calor 
o que sabe e aquilo em que acredita, não se limi
tando à monon6tona transmissão de conheci
mentos, mas vivendo ardentemente o seu idea
lismo na preparação dos jovens. É como definiu 
o prof. Jorge Calmon, em "Elogio e Critica da 
Universidade". "Magistério é uma convivência ce
vigorante; é a melhor fonte de conservação do 
vigor do espfrito; é o acesso mais fácil à comM 
preensão das mudanças de mentalidade, bruscas 
ou sutis, que invariavelmente acompanham as 
novas gerações. Os professores desfrutam de 
uma posição privilegiada para apreciar e entender 
a evolução dos costumes, das formas de comuni
cação e das idéias, graças à ·coexistência com 
as turmas sucessivas de alunos". Dificil, portanto, 
destacar eventos marcantes na vida magisterial 
de quem como o do prof. Orlando Gomes, os 
tem com abundârlcia, sem alarde nem vaidade, 
e que edifica o seu saber sobre as vigas mestras 
dO estudo paciente, da leitura diutuma, da raflexão 
sobre o que lê. E que ericara os fatos sociais 
sem sectarismo e sem arrogância. Não cabe, nos 
limites sóbrios deste registro, salientar todos os 
pontos altos dessa vida fecunda do Magistério. 
Valem aqui, no entanto, dois momentos da sua 
trajetória no Magistério, precisamente duas efe
mérides de paraninfia das turmas respedivamen-
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te de 1940 e 1949. Aquela Compreensível à expan
são afetiva, porque sua primeíra Paraninfia, jovem 
ainda na cátedra, cuja Idade se confundia cOm 
a dos alunos. Turma cujos afUhados mantêm com 
o padrinho, até hoje uma freqüente convivência 
cordial. A oração de parinfania foi uma aula de 
advertência e de aviso a dois graves perigos que 
ameaçavam o mundo: a intolerancia e o oportu
mSmo.Essa intolerância, disse-o, "gera o fanatis
mo; é um mal que; se está propagando assustado
ramente no mundo moderno. A impressão que 
se tem hoje dos homens é de que ninguém sabe 
o que faz e de que ninguém sabe o que quer. 
O homem precisa de um preventivo para a intole
rância, a fim de que se convença que não há 
patentes de verdade.Infe1izmente, concluiu, a hora 
é também dos oportunistas de todos os quilates. 
Variam conforme os interesSes e as conveniências 
de seus fornecedores de idéias. Na realidade, não 
possuem uma convicção, porque-não adquiriram 
por esforço próprio. Inimigos da coerência, os 
oportunistas não vivem para uma idéia Não se 
conduzem. São conduzidos. Vão, sem reslstên
cias, pressurosos e subservientes para todas as 
direções". Uma advertência, pelo visto, que conti
nua atual. Por que a tumma de 1949? Aá certos 
acontecimentos que, pelas circunstâncias e moti
vações, se tomam históricos. Estava a Bahia, nos 
idos de 5 de novembro de 1949, a realizar duas 
memoráveis solenidades: o centenário de nasci
mento de Rui Barbosa e a instalação da nova 
Casa de Justiça. Para comemorar eSté centenáriO 
de nascimento, formaram-se riaquele dia, tendo-o 
como patrono, todos os bacharelandos do Brasil. 
A Bahia estava em festa cívica. A terra natal de 
Rui Barbosa lhe recebera os restos mortais, mere
cendo a honra de guardá-los para a eternidade 
nos pórticos de um capitólio, que é a Casa do 
Di e rito e da Lei, portando, o lar supremo do advo
gado, entre nós, do primado da lei e da soberania 
do Direito. A congregação da Facu1dade de Direi
to, trajando becas e os bacharelandos de 1949, 
com a beca de formatura, a cuja frente estava 
Orlando Gomes e entre os bacharelandos Waldir 
Pires, conduzindo a uma da fé para a cripta do 
fórum, numa procissão cívica sem precedente. 
Quando a uma parou em frente aá monumento 
de Castro Alves, noticiou-se na época, que os 
dois gênios estavam a conversar Sobre a liberda
de. O espetáculo era de comover. Turma. portan
to, privilegiada por participar desse evento incom
parável. Como se não bastesse, inaugurou-se o 
Palácio da Justiça, carinhosamente chamado Fc
rum Rui Barbosa, sob a presidência do Gover
nador Otávio Mangabeira, a paraninfia de Orlando 
Gomes e a oração da turma dO &aChatelando 
Waldir Pires, no seu salão nobre numa noite de 
gala. O diretor da Faculdade de Direito, prof. De
métrio Tourinho, convidou o Governador Otávio 
Mangabeira a presidir a colação de grau, fmda 
a qual cedeu a palavra ao orador da turma, Waldir 
Pires, que fez brilhante estudo histórico juóclico 
sobre Rui Barbosa e sua_ época, concluindo por 
exaltar a Bahia pelo privilégio daqueles instantes 
decisivos na formação jurídica dos jovens. Em 
seguida, o paraninfo, prof. Orlando Gomes, pro
conceitos sobre o Direito, notadamente numa 

solenidade _cuja inspiração era Rui Barbosa. "A 
coincidência feJiz que vos faz bacharéis no dia 
do primeiro centenário de Rui é um ausp1c!o que 
vos deve cumular de confiança, entusiasmo e or-
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gulho, revigorando nos vossos corações adoles
centes -os generosos irilpu1sos que o idealismo 
apaixOnado_ estimu1a e incrementa". Concluiu nu
ma exaltaÇãO- ao apóstolo do Direito, porque ele 
é o mesmo de todos nós. Para os exemplos de 
sua vida nossa atenção se dirige, incoercivelmen
te, na intuição infalível de buscar, no maior dos 
mestres, a melhor das lições. Encerrou a soleni
dade, com a: -eloqüência habitual, o Governador 
Otávio Mangabeira, corisiderando aquela noite 
um prêmio espiritual a Rui. Estava na Casa da 
Justiça ouvindo os mestres do Direito. Verdadeira 
apoteose. A imprensa consagrou como noite da 
inteligência baiana. Merecidas, portanto. as home~ 
nagems qu_e serão prestadas ao mestre Orlando 
Gomes, cujo espírito não envelheceu nem envi
l~ceu. 

Tem vivido intensamente no exercício de perce
ber o futuro com antecipação visionária e por 
fsso não tem a vida simf>lesmeitte como energia 
que anima seres vivos, mas como prindpio que 
lib~ p homem, dignificando-o, e que o condus 
com firmeza. 

Mário FlgueJredo Barbosa 

O SR. PRESIDENlE (Meira Filho)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap
tista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com 9 prematuro desaparecimento de Jorge 
Augusto Novls, nasddo a 22 de janeiro de 1919 
e falecido no dia 15 de novembro passado, quan
do ainda se encontrava no apogeu de uma fecun
da e brilhante traj~tória como médico, cientista, 
professor e administrador, perdeu a Bahia um 
eminente e digno filho que soube honrar a sua 
terra, além de conquistar a estima, admlração e 
respeito de todos quantos tiveram o privilégio de 
conhecê-lo. 

O seu ilustre pai, Professor Aristides Novis, 
foi meu professor na Faculdade de Medicina da 
Bahia, ~lrcunstância que muito contribuiu para 
fortalecer os laços de amizade com a sua digna 
família. 

Tendo sido meu contemporâneo nessa tradi
cional Faculdade, desde cedo acompanhei de no
táveJ carreira do Professor Jorge Augusto Novis, 
orgulhando-me de sua amizade desde os bancos 
acadêmicos, cíuando reVelOu, Como aluno e, de
pois, professor, os atributos de uma fulgurante 
personalidade, caracterizada pela inteligência, in
vulgar talento, reconhecida competência e admi~ 
ráve1 cultura. 

A FaCuldade de Medicina da Bahia, da qual 
foi um Cnestre" Incomparável, a classe médica 
baiana e os seus inúmeros amigos, lamentam 
o seu falecimento, que registro, neste momento, 
com imensa saudade. 

Homem sério, correto e digno, o saudoso Pro
fessor Jorge Augusto Novis, além de catedrático, 
fol;lãfubêrii, ·secretário de Educação e Cultura, 
tendo sido um dos fundadores da Associação 
Baiana de Medicina, que presidiu com reconhe
cida eficiência. 

Associando-me à imensa tristeza de sua família, 
transmito à excelentíssima~ Solange Passos No
vis, sua viúva, aos seüs oitos filhos, netos e irmãos, 
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as minhas condolências e expressões de profun-
do pesar. - --= --- - -

Finalizando, requeiro a incorporação, ao texto, 
deste conciso pronunciamento, dos artigos ane
xos de autoria de Elsimar Coutil)ho, sobre Jorge 
Novis, publicado pela A Tarde, em sua edição 
de 19 de novembro passado; o artigo de Ruy 
Simões, sobre Jorge Novis, divulgado peJa ATar
de de 23 de novembro; e o depoimento de Eduar
do Novis intitulado "Jorge Novis, uma vida precio
sa", também publicado pela A Tarde de 26 de 
novembro de _1987. 

Eram estas as considerações que desejava te
cer, no momento em que a Bahia chora a per~a 
irreparável de um insigne homem de bem, CUJa 
vida deve ser lembrada e enaltecida_ como exem
plo de probidade e cultura, pelo muito que fez 
pela sua terra, e pelas obras que publicou nos 
domínios de sua especialização profissional. 

DOCGMEI'JTOS A OOE SE REFERE.O 
ORADO~ 

A tarde - Quinta-Feira, 19 de- novembro de 
1987 

JORGENOVIS 

E/simar Coutinho 

Conhed Jorge ilo" VeStibular. Amor à primeira 
vista. T odes os candidatos o amavam. Carismá
tico, gentil, com um discreto sorriso que tranqüi
lizava até os menos preparados, o professor de 
Fisiologia era o examinador favorito dos estudan~ 
tes nos exames vestibu1a_res de Medicina. Farmá
cia e Odontologia._ 

A simpatia que irradiava e a confiança que inspi
rava conquistavam os alunos tão completamente, 
que até os reprovados guardavam, da experiência, 
uma memória gratificante. 

Na linguagem do fisiologista, -!orge funcionava 
como verdadeiro bloqueador beta adrenérgico, 
impedindo que a_ adrenalina gerada pela emoção 
provocasse nos seus jovens e aterrorizados inter
locutores o "Stage fright", que poderia emude
cê-los. 

Tranqüilizante mais eficiente não conheci. 
Elegi-o naquela dia meu modelo de cientista 

e, como peixe piloto e escudeiro, passei a seguí-lo 
aonde ia. No -curso de Medicina tive o privilégio 
de ser aluno de Jorge e de seu pai Aristides. Do 
pai assisti àS últimas auJas, aqUelas que Proferiu 
pouco antes de falecer; do filho, assisti às primei~ 
ras que prçferia como professor. Brilhante como 
o pai, como ele provocava aplausos dos seus alu
nos ao fim de cada aula! 

PartiCipei, como ajudante, da preparação de sua 
tese de concurso. Expériência fascinante que me 
conquistOu irremediáveJ e definitiVamente para a 
pesquisa em Fisiologia da Reprodução. A tese 
versando sobre a FisiolOgiã e a FãfinãCologia do 
útero sugeria poss1veis modos de regulação da 
motilidade do órgão, que permitiriam sustar o 
parto prematuro e o aborto habitual. 

O concurso foi uma beleza. Ao anúncio de cada 
uma das 25 Í'lotas-10, que conquistou sem esfor
ço, explodia manifestação ruidosa da platéia re
pleta de admiradores. 

Seguiu-se à posse do jovem professor de_FISio
logia um período de intensa atividade. Os porões 
da velha Faculdade de Medicina, no Terreiro, ga
nharam vida e foram transformados em labora~ 
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tórios. Fiz ali minhas primeiras pesquisas. Preocu~ 
pava-se Jorge com a desnubição do homem norA 
destino e procurava encontrar sOluções práticas 
para socorrê-lo nos períodos de seca. Sugeriu-me 
que estudasse o valor biológico de sementes, _que 
poderiam servir de alímento. Estudamos as se
mentes da jaca, umbu e_ cacau. Os trabaJhos tive
ram grande repercussão. Mas Jorge não era um 
homem de laboratório. Vivia para a Medicina. Res
pirava Medicina e sonhava Meclicina. Desejava 
exercê-la em toda sUa plenitude e por isso dedi
cou-se à clínica. Perdeu COJ11 isso a pesquisa que 
exigia tempo, o qual ele já não dispunha, porque 
já não mais era seu. Durante alguns anos lhe 
acompanhei na clínica, mas, pouco a pouco, a 
irresistível atração que ã pesquisa exercia sobre 
mim levou-me para outros caminhos. Ainda tive 
o renovado privilégio de tê~lo como examinador 
em três concursos. . - _ 

Em todOs, a sua presença dignificante valorizou 
as provas, como valorizado era cad~ at9 em _que 
participava. Com a reforma universitária e- o meú 
crescente envolvimento com a luta pelo Planeja
mento Familiar, nos afastamos. 

Muito católico e desejoso de acompanhar as 
posições da Igreja, preferiu não se manifesté!!r so
bre o assunto. Em campos opostos, respeitava 
a sua posição, como ele respeitava a minha. Nun
ca trocamos palavras ásperas. Conclliador, sere
no, continuava a atuar como eficiente tranqüi-
lizante. __ __ __ ~ _ 

Ao deixar a Secretaria de Saúde depois de qua
tro anos, Jorge telefonou-me para anunciai' que 
iria assistir a um debate sobre Planejamento Fami
liar, que ocorreria naquela tarde no Desembanco. 
Feliz por ouvi-lo, mostrei-me surpreendido pelo 
seu interesse. O convMo com a miséria, dec!~
rou-me, modificou a sua Visão do problema: Que
ro ouvHo e vê-lo brilhar, encerrou. 

Foi a última conversa que tivemos. 
Aos meus olhos o único e grande _consolo é 

ter deixado tantas sementes; oito filhos e 25 netos. 
Este era um dos baianos que deveria melhor 

planejar a sua famflia para que fosse ainda muito 
maior. 

A Tarde - Segunda-feira, 23 de novembro de 
1987 

JORGENOVIS 

Perdi mais um amigo. 
Quantos me restam? 

RuiSim6es 

Recuso-me contá-los. É suficiente afirmá-los. 
A amizade não se mensura, mio pennfte trocas. 

ImpossíveJ sua reposfção - ela é uma categoria. 
Por princípio, preserva a individuaüdade do amigo. 
Por transferência, dispensa o tempo e o espaço, 

Catalogá-la é afrontá-la, OassHlcá-la é injuriá-la. 
Se me perguntarem por que éramos amigos, 

responderei tautologicamente: porque éramos. 
Sei que soaria melhor dizer que nossa amizade 
foi hereditária. De fato, nossos pais foram amigos, 
até compadres. A amizade, todavia, não é dinás
tica, nem sucessória, sequer determinística. É 
uma escolha, uma personalíssima eJeição. 

Em verdade, éramos amigos- porque era ele, 
porque era eui 

Nem sÚ1tese, nem soma. Talvez simpatia e sim~ 
biose. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Terça-feira 1 3413 

Nossos caminhos s6 se cruzaram acidental· 
mente. No colégio ele era mais adiantado, eu mais 
atrasado: meu colega foi Renato, também amigo, 
independente da fraternidade, embora fraternal
mente. Na faculdade, em Medicina ele, em Direito 
eu. Numa rua em que ele morou, eu namorei. 
No magistério, onde _ele pontificou, meu pontifi
cado não se efetivou. Nos últimos 20 anos residi
mos· bem próximos; fui vê--lo poucas vezes, ele 
jamais me visitou. • 

No último reitorado estivemos no conselho uni
versitário: ele, representando a comunidade reli
giOsa; eu, uma faculdade sem religião. Ele, sem
pre formai, retórico; eu·muí_tas vezes informal, al
gurrlas -lnsUrQ"énte. Fora das reuniões, dedos de 
prosa. como se tivéssemos estado juntos na vés
pera ... 

A par das afinidades eletivas, uma comprova
ção; ambos tínhamos prazer, pressa e presteza 
em selVir um ao outro. -

Que dizer_mais para enfatizar a perda? 
Irreparável seria manifestação egoista e devo 

pensar em Solange, nos oito filhos e tantos netos; 
nosseus~iiTnãos; nos outros amigos. 

Não direi que ele foi o homem integral- mo
delo sonhado por Teilhard de Chardin. Digo-o, 
sem exagerar: foi um homem raro e caro. 

Homem que cedo traçou e trilhou o binônimo 
do próprio destino. Dois únicos caminhos para
lelOS, sem acidentes de percurso, nem hesitações 
no transcurso. Dois primorosos discursos; o pes
soal e o profissional. 

Pessoa e profissão tais quais mão e luva, perfei- · 
tamente ajustadas. 

Figurando-o melhor: homem que só viveu para 
a família e a medicina. 
_ );ste, o amigo que perdi: Jorge Augusto Novis. 

A Tarde- quinta-feira, 26 de novembro de 1987 

JORGE NOVIS, UMA 
VIDA PREQOSA 

8:fuardo NoVis 

No cumprimento de uma missão pia, fiel da 
religião do dever, que a consciciência pontifica 
e a verdade sacramenta, aqui me enc;:ontro para 
render as mafs sentidas homenaQens, de sobrinho 
e_ de afilhado, ao meu caríssimo tio Jorge. 

Assumo com isso, e desta forma, a edificante 
tarefa de recordar por todos os tempos uma exls~ 
t(l;nçja padrão que, ao golpe de uma lufada sinis
tra,_ fora ruderriente ceifada pela morte. Parece
me, assim, que esta seleciona suas vítimas, alve~ 
jande os grandes e os bons. 

Jorge Novis, o espírito avigorado nas conquis· 
tas do saber, coração afeito ao bem, inspirado 
sempre no _amor humano, deixou o cenário do 

mundo quando próspera e feliz lhe corria a exis
tência, individuada no homem de inteligência e 
de caráter_ _e na confiança profissional que capita
üza o prestígio público com· a soma das parcelas 
do mérito. -

Com efeito, sua fúgida passagem pelos bancos 
acadêmicos vale bem por um atestado palpitante 
de dedicação extrema ao estudo, de cumprimento 
exato do dever, predicados todos sobredoirados 
por uma lúcida inteligência, que iluminava os se
gredos dos problemas científicos nas excursões 
freqQentes pelos domínios das ciências médicas. 

Para tão alto atingir o magistério e a clínica, 
Jorge Novis proveria ao ânimo forte dos mais 
autorizados recursos da propulsão - o mestre 
revalorizando-se no amor indefesso à descendên
cia intelectual - o clínico buscando na dor anó
nim-a- das enfermarias o humano interesse pela 
sorte dos que sofrem. Uma centelha vocacional 
incisivamente refletida de imagens felizes, que re· 
tratam o verdadeiro médico, nos intransferíveis 
colóquios com a profiSSão. Fora, portanto, nesse 
terreno, assim adubado de árte e de ffiosofia, que 
se plasmaram o médico e o clínico. 

A meu ver, fofa eJe o cidadão que manteve 
ilesa "a posse da dignidade individual", timbrando 
na severidade dos princípios os atos pautados 
com serena retidão. Sua vida social, balizada na 
modéstia dos costumes, deixava perceber preo
cupação de bem-pensado recato, distanciado do 
vulcão indomável das maquinações, rendendo ao 
pUdOr ITomet1ãffeM reiteradas e unfvocas de reli
gioso culto. Assim é (Iue se revelara na sociedade 
em que viveu. 

Honrou o passado, deu poesia ao presente e 
prestigiou o futuro. 

A observação de _Jorge era aplicada com fé; 
seu raciocínio desenvolveu critérios para o discer
nimento dos fatos, estabelecendo o círculo pre
cioso do pensamento para as centelhas da indu
ção científica. 

A História nos tem mostrado que a imagínação 
tem exercido papel fundamental no campo das 
ciências, tanto assim que a força gigantesca de 
um Newton, consultado sobre a monumental des
coberta da atração universal, respondera ter a ela 
chegado pelá força única do pensamento: "En 
y pensant toujours", 

Mas a memória neryt sempre falha e obtusa 
me fornece no momento com a reminiscência 
de uma passagem íntima e expressiva. No seio 
de uma família adoecera uma pessoa preciosa 
entre-as demais. Jnsôfrego, do ente a quem mais 
estreitos liames afetivos prendiam o enfermo, ouvi 
uma expressão sentida e espontânea, este con
ceito_ sjngelo: "Por grave que seja o estado do 
doente, basta a certeza de que é o Dr. Jorge Novis 
o médico assistente, para que me ffinta confiante''. 

Ditosos aqueles que, na hora derradeira, relan
ceando um instante sobre os seus atas, puderam 
positivar em dados tão numerosos a soma de 
feitos benéficos, dentro das mais puras intenções. 

E, fora aqui, no país dos trópicos, em meio 
às opulentas irradiações do astro-rei, que a luz 
fez em Jorge sua pátria e sua inteligência, luz 
de vida, evidenciando-se permanentemente na fe~ 
bre do pensar e do saber. 

Do aC'onchego na familia, do carinhoso seio 
dos amigos, ou como diria o grande Eça de Quei
roz, "sobre a forte nudez da verdade", sua perso
nalidade emergia transparente e cristalina, espar
gindo concórdia, união e bondade. 

A valiosa obra médico-literária que nos legara 
está cohsolidada em discursos formidáveis, enri
quecidos por apreciáveis citações, excertos;·mo
nografias, além de várias publicações de interesse 
médico-científico. De oratória invu1gar, tomou-se, 
desde cedo, um verdadeiro mestre na arte do 
dizer. 

A propósito, recordo~me daquele monge-subli
me que foi Antônio Vieira, passando toda sua vida 
a falar aos simples, com a inspiração do verbo, 
s6 dada aos efeitos de Deus. Não menos discrente 
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do seu destino, apostrofou certa vez: "Palavra~ 
leva-as, o vento". 

O mestre Jorge fora, no entanto, mais cautelar 
na preservação do que produzira. Certamente, os 
seus preciosos ensinamentos não estarão como 
os do grande Vieira, fadados à sorte ingrata das 
ventanias, que sibilam raivosas, e desaparecem 
súbitas na vastidão do infinlto. 

Sobredoira a auréola luminosa que envolveu 
Jorge Novis, esse sentir de justo que tem as ardên
cias da fé, as doçuras da esperança e a longânima 
simpleza da caridade ... - da caridade e do bem, 
da crença e do amor, que, por escala, pela religião, 
se chega até Deus. 

Em anseios de eternidade me ponho a recordar 
tão ilustre varão, ao apontá-lo a sucessivas gera
ções, como um exemplo a imitar - inspirada 
que sempre lhe fora a vida.. no seu mais alto e 
filosófico sentido, que, no pensamento sábiO do 
saudoso Aristides Novis, é na cultura do espírito 
que está a honra de viver. 

O SR- PRESIDENTE (Me~a Filho)- Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, convocando uma sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1--

Votaçã:o, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara 11' 37, de 1987 (n' 184/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que regu]amenta a transferência de 
recursos do Imposto sobre Transporte- 1ST, 
e dá outras providências, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em pleii.áriO. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 45, de 1987 -Coniplementar (n9 9/87 
-ComPlementar, na CaSa -a e origem), que altera 
dispositivos da Lei Complementar n9 48, de 1 O 
de dezembro de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n9 46, de 1987 - Complementar (n~ 
12/87 - Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que dá nova redação à lista de serviços a que 
se refere o art. 89 do Decreto-Lei n9 406, de 31 
de dezembro de 1968. e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, prOferido em plenário, favorável ao 
projeto e contrário às emendas apresentadas. 

-4-
Yotação, em turno único~, do Projeto de Resolu

ção n9 299, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
MunicipaJ de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.372, 76 Obrigações 
do TesOuro Nacional- OT!'i, te."l.do 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em plenário. 

-5-
Yotação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 300, de 1987, que autoriZa a Prefeitura 
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MurUcipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.780,73 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-6-
Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolu

ção r(' 301, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.496,94 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PAREER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 302,:de 1987, qUe autoriza a-Prefeitura 
Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9.500,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluw 
çào 09 303, de 1987, que autOriza a Prefeitura 
Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 20.353,46 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. profêiido em pienário. 

-9-
Yotaç2lo, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 304, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
MuniciPã.l de Piraju, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valo_r correspon
dente, em cruzados, a 41.331,73 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-10-

Votação,_em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 305, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municípal de Poconé, Estado do Mato Grosso. 
a contratar operação de crédito no valor corres--

-pendente, em cruzados, a 8.437,37 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER fAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-H-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção. n\' 306, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédíto no valor cor
respondente, em cruzados, a 466AOO,OO ObriQ-a
ções do TesOUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-12-

Votação, em turno únlco, do Projeto de Resolu
ção n~ 307, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Coronel Macedo, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 9.662, 70 Obirga
ç:ões do Teso_uro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção Il" 308, de 1987, que autoriza a PrefeitUra 
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Municipal de Corumbá, Estado do Mato Grosso 
do Su~ a contratar operação de crédito no_ valor 
correspondente, em cruzados, a_ 32.825,20 Obri
gações do Tesouro tjacional- o-r:N, tendo --

PARECER FAVORAVEL. proferido em plenário. 

-14-

Yotação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 309, de 19"87, (Jue aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de Divina Pastora, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
põOdente, em cruzados, a 13251 ,88 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-15-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 310, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guaimbê, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no va1oi: correspon
dente, em cruzados, a 1 1.233,08 Obrigações do 
TeSouro NacionaJ - OTN, tendo 

PARECER-FAVORÁVEL, proferido em pre-nário. 

-16-

Yotação, em turno úniço, do Projeto de Resolu
çã'õ n9 311, de 1987,. qUe aUtoriza- a Prefeitt.ii'â 
Municipal de ltá, Estado de Santa Catarina, a cõn
tratar operação de crédito no vaJor corresponw 
dente, em cruzados, a 5.639,1 O Obri9.9.ções do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo _ _ 

PAAECERFÂVCRÁVEL, Proferido em Plenário. 

-17-
Vota,ção, em turno único, do Projeto de Resolu

ç_ãC) ~f-312, dé 1987; que aütOiizã a PrefeitUra 
Municipal de-Joaç:aba, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a -5.991,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo _ . 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-18-

Votaçáo, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 313, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Juara, Estado do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
deQte, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenano. 

-19-

Yotaç:ão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 314, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Man1ia, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.413,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-20-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 315, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de- São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 465A 15,35 Obri
gações do_ Teso_u_~:_o_NaCional~ OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-21-

Votação, em turno único, do Projeto de R~_s_olu
ção IT' 316, de- 1987, que auto"rlza a Prefeitura 
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Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
2.782.788,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-46-
Votação, em tumo único; do Projeto de Resolu

ção n"' 341, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12.045580 Obrigações do Tesouro NacionaJ
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ VE_L, proferido em Plenário. 

-47-

Votação, em turno ónlco, do Projeto de Resolu
ção n'i' 342, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000 Obriga
ções do Tesouro Naciona1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-48-
Votação, em tumo único, do Projeto de Resoi.!J: 

ção rt' 344, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ponta Porá, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 510.447 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-49-

Votação, em turno único, do ProJeto de Resolu
ção no:> 345, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a emitir 29.543.000 
Obrigações do Tesouro do Estado, elevando tem
porariamente o limite da sua dívida consoUdada, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-50-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 346, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a emitir 5.419.457 Obri
gações do T escuro do Estado, eleva_ndo tempera· 
riamente o limite de sua divida consolidada, tendo 

. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-51-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no:o 347, de 1987, que rerratifica a Re-solução 
no:> 174. de 1987. tendo 
-- PAREcER- FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanti!-se a sessão às 20 horas e 42 mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 234, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimen-to Interno e de 
conformidade com a delegação de_ competência 
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_que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Di re
ter a nç 2. de 1973, resolve: 

Nomear Sonia Rocha de Lima para _o cargo 
de Taquígrafo Legislativo, Classe 'B", Referência 
NS-14, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, em virtude de aprovação em concurso público 
homologado em 24M3M87 e publicado no Diário 
OfldaJ da União, de 26-3-87. 

Senado Federal,_ 27 de novembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

-CONSELHO DE SQPERVISÁO 
ATA da 133• Reunião 

Às dezessels horas dO--dia dezoito do mês de 
setemb(o_ do ano de mil novecentos e oitenta e 
sete, na sala de reuniões _da Primeira Secretaria 
do Senado Federal, sob a Presidência do Excelen
tíssimo Senhor Senador Jut.ahy Magalhães, Pri
meiro-Secretário do _Senado Federal e Presidente 
deste Conselho de Supervisão, presentes os 
membros: José de Passos Pôrto, Rubem Patú Tre
zena,José de Ribamar Duarte Mourão, Guida Fa
ria de Carvalho e Agaciel da Silva Maia, reuniu-se 

- o Conselho de Superwtsão do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o_ Se
nhor Presidente colocou_ erri discussão a Ata da 
132• reuniãO, distnbuída anteriormente para apre
ciação. Nada havendo em discordância a mesma 
foi aprovada. Passando-se ao segundo item da 
pauta,- o Senhor Presidente - Senador Jutahy 
Magalhães- concedeu a palavra ao Conselheiro 
Rubem Patú Trezena, que apresentou parecer fa
vorável sobre o processo número 1833/86, sobre 
a Segunda proposta de alteração do Orçamento 
Interno do Fundo do_Centro Gráfico do Senado 
Fedei-a!, exercido financeiro de 1987. Colocada 
em, discussão, a mesma foi amplamente anali
sada e por fun colocada em votação, rec~beu 
aprovação por unanimidade. Passando-se ao ter
ceiro item da pauta o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Senhor Diretor-Executivo do CE
GRAF - Dr. Agaciel da Silva Maia - que apre
sentou ao Senhor Presidente e demais canse-_ 
lheiros minuta de Ato normatizando o processo 
de promoções dos servidores do CEGRAF, refe
rente ao ano corrente. Em sua exposição o SenhOr 
Diretor-Executivo esclareceu que o sistema de 
promoções já se tomou uma praxe no mês de 
outubro e que já existe toda uma rotina estabe
lecida no próprio Regulamento do Órgão. Colo
cada a matéria em discussão, o Conselho de SuM 
peMSão.- por unariimiâaae- de vaos,--aprovou- ã 
abertura do processo de promoções, concluindo 
que os servidores a serem promovidos deverão 
ser divídidos em dois _grandes grupos: um terço 
por merecimento e dois terços por antiguidade, 
sendo a avaliação em boletim próprio, assinado 
pelo seJVidor e pela chefia imediata, totalizando 
um somatório máximo de 45 pontos para os se~ R 
dores lotados no primeiro e segundo ,turno, em 
exercício no CEGRAF; 50 pontos para os servi
dores lotados no terceiro turno, em exercício no 
CEGRAF e, 35 pontos para os servidores lotados 
em outros Órgãos diferentes dos da estrutura do 
CEGRAF, considerando que os items "qualidade_ 
e_ 9,1:1~tidad~" são inerentes ao processo produ
tivo do CEGRAF. Nada ~is havendo a tratar~ 
agrade<:e"ildO-a presença de todos, o Senhor Pres!R 
dente-Senador Jutahy Magalhães- declarou en· 
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cerrados os trabalhos e para constar, eu, Mauricio 
Silva, Secrefário deste Conselho de SUpervisão, 
lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 
da por todos. Brasília, 21 de setembro de 1967. 
__:_ Senador Jutahy MagaDtães, Presidente -
Dr. José de Passos Pôrto, Vice-Presidente -
Dr.Rubem Patú Trezena, Membro- Dr. José 
de Ribamar Duarte Mourão, Membro - Dr. 
Gutdo Fada de Carvalho, Membro. 

Ata da 134" Reunião 

As dezesseis horas e trinta minutos ~o· dia.seis 
do mês de outubro do ano de mil novecentos 
e oitenta e sete, na sala de reuniões da Primeira 
Secr_etaria do Senado Fe"âeral, sob a Presidência 
do ExceleOtfSsimo Senhor Sena9or_Jutahy Mag~
lhães, Primeiro-SeCretário do SemidO Federal e 
Presidente deste Conselho de SupeMsão, presen
te_s_o_s_ Membros~ J.osé. _de Passos Pôrto, .Guido 
Faria de Carvalho, Rubem Patú Trezefiã, José de 
Ribamar Duarte Mourão e Agaciel da Silva Maia, 
reuniu-se o Conselho de SupeMsão do Cen
tro_ GráOco do Senado Federal. Abertos os traR 
balhos, o Senhor Presidente colocou e"m discus
são a Ata da 133_9 reunião, distribuída anterior
mente para apreciação, nada havendo de discor
dância, a me.sma foi aprovada. Passando-se ao 
segundo item da pauta o Senhor Presidente pasR 
sou a pa1avra ao Conselheiro José de Ribw:nar 
Duarte M_o.urão que apresento_u parecer sobre _o 
processo número 1127/87-CEGRAF, referente a 
aquisição de telhas de Amianto, conforme tomada 
de preços número 05/87, no valor total de Cz$ 
1.397 .570, 70. Após ampla exposição por parte 
do relator_ e do Senhor Diretor Executivo do C&. 
GRAF, sobre_a_necessidade da aquisição do mate
rial a matéria.foi _colocada em votaç~p, r~el;l~ndo, 
ao final, aprovação por unàniinidade. Passando
se ao terceiro item da pauta o Senhor Presidente 
R Senador JuWly Magªlhª-es R CQncedeu a palavra 
ao Conselheiro Rubem P.!ltú Trezena, que apre~ 
sentou parecer favorável sobre a Prestação de 
contas do CEGRAF, referente ao 19 Trimestre de 
1987. Logo após a.condusão do parecer a maté· 
riaJoLcolocada em discussão, sendo amplamente 
analisada por todos os presentes e, ao final, foi 
aprovada por todos. Dando _continuidade à reu
nião,·o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão, que 
apresentou, agora, parecer sobre o processo rr' 
1128/87-CEGRAF, referente à aquisição de Perfis 
Metálicos, constante da Tomada de Preços núme
ro 06/87, no valor total de cz~ 317.00!,75. Após 
exposíÇàó -do-parecer;-amatêria -roi colõcarla em 
discussão, sendo examinada pelos presentes. A 
seguir, a mesma, foi colocada em votação, sendo 
aprovada. Passando-se ao quarto item da pauta, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dire
tor Executivo do CEGRAf que entregou ao Se
nhor Presidente o processo número 1909/86.0- -
CEGRAF, referente à Conclusão do Processo de 
Apuração da Situação de Acumulação de Empre
go do Servidor GilbertO Alves Siqueira, mabícula 
1497, proibida pela Constituição Federal, nos ter
mos do __ que consta dos processos 1406/85 e 
0427/86. Após breve exposição do Senhor Diretor 
Executivo, o processo foi entregue ao Coriselheiro 
Guida Faria de Carv-ª_\ho

7
para relatar a matéria 

em reunião posteriod'iada mais havetido a tratar, 
agradeCendo a preSença de-tc:KroS, o-Senhor Presi
dente declarou encerrados os trabalhos e Q.ara-
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constar, Eu, Mauricio Silva, Secretário deste Con
selho de Supervisão, lavrei a presente Ata que 
depois de lida e aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente e demais membros. Brasília, 7 
de outubro de 1987. - Senador Jutahy Maga
Dtães, Presidente- Dr. José de Passos Pôrto, 
Vice-Presidente - Dr. Rubem Patú Trezena, 
Membro - Dr. José Ribamar Duarte Mauráo, 
Membro. 

Ata da 135• Reunião 

Às oru:e horas do dia oito do mês de outubro 
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na 
sala de reuniões da Primeira Secretaria do Senado 
Federal, sob a Presidência do ExecelentíssimoSe
nhor Jutahy MagaJhães. Primeiro--Secretário do 
Senado Federal e Presidente deste Conselho de 
Supervisão, presentes os membros José de Pas
sos Pôrto, Rubem Patú Trezena, Guida Faria de 
Carvalho, José de Ribamar Duarte Mourão e Aga
ciel da Silva Maia, reuniu-se o Conselho de Su
.penlsáo do Centro Grallco do Senado Fede
ral, em sua centésima, trigésima quinta reunião. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colo
cou em discussão a ata da 134' reunião, distri
bufda anteriormente para apreciação. Após consi
derações dos senhores ConseJheiros a mesma 
foi aprovada na íntegra por unanimidade. Passan
do-se ao segundo item da pauta, o Senhor Presi
dente - Senador Jutahy Maga1hães - passou 
a palavra ao Conselheiro José de Passos Pôrto, 
que apresentou parecer favorárel sobre o Pro
cesso rr' 1406/87.6...-r.eferente à T amada de Preços 
rr' 08/87, para aquisição de papéis em bobina, 
para o consumo do CEGRAF.Após ampla e minu
ciosa exposição sobre a documentação constante 
do processo, a matéria foi colocada em votação, 
~ndo aprovada por unanimidade. Nada mais ha
vendo a tratar, agradecendo a presença de todos, 
o Senhor Presidente dedarou encerrados os tra
balhos e para constar, eu, Maurício Silva, Secre
tário deste ConseJho de Supervisão, lavrei a pre
sente Ata que depois de lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente e demais membros. 
Brasília, 9 de outubro de 1987. -Senador Juta
hy Magalbães,l'raldente- Dr. J<mé de Pas
sos Pôrto, Vlce-Preoldente- Dr- Rubem Pa
tú Trezena - Dr- Guido Fmia de ca.valho 
-Dr- Jooé de Rlbamar Duarte Mourio. 
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Ata: ela 1.3&' Reunião 

As dezoito horas e trinta minutos do dia vinte 
e seis dO mês de novembro do ano de mil nove
centoS e oitenta e sete, na saJa de reuniões da 
Primeira Secretaria do Senado Federal, sob aPre
sidência do Excelentíssimo Senhor Senador Juta
hy Magalhães, Primeiro-Secretário do Senado Fe
deral e Presidente deste Conselho de Supervisão, 
presentes os membros José de Passos Pôrto, Ru
bem Patú Trezena, José de Ribamar Duarte Mou
rão, Guida Faria de Carvalho e Agaciel da Silva 
,ftl\aia, reuniu~se_ o Conselho de Supervisão do 
Centro Gráfico do Senado Fedend, em sua 
centéssima, trigéssima sexta reunião. Abertos os 
trabaJhos, o senhor Presidente colocou em dis
curssão a Ata da 135• reunião, distribuída anterior
meri.te para apreciação. Nada havendo em discor
dância a mesma foi aprovada. Passando-se ao 
segundo ftem da pauta, o Senhor Presidente -
Senador Jutahy Magalhães- concedeu a palavra 
ao Conselheiro José de Ríbamar Duarte Mourão, 
que apresentou parecer favorável sobre a homolo
gação e adjudicação do resultado da Tomada 
de Preços n9_3/87 do Cegraf, referente à aquisição 
de papéis, constantes do Processo número 
1.055/87. Em seu parecer o Conselheiro diz, tex
tu®nente, que "de toda a análise levada a efeito 
no processo, podemos afirmar com segurança 
que o processo lfcitatório, em causa. transcorreu 
com fiel observância dos 2_receitos legais que 
orientam -iúTtatêria, tendo sido escolhidos os for~ 
necedores pelo critério de menor preço conju
gado com a qualidade. Após a conclusão do pare
cer, a matéria foi colocada em discussão, sendo 
amplamente analisada, resultando na sugestão 
unânime do colegiado de que a Administração 
do Cegraf, após verificar a disponibilidade fman
ceira, providenciar o aditamento de 25% na quan
tidade total de papel, prevista na legislação, uma 
vez que o preço cotado e as condições gerais 
dos fornecedores atendem aos interesses do Ce
graf. A seguir, a matéria foi colocada em votação, 
sendo aprovada por unanimidade de votos. Pas
sando-se ao terceiro item da pauta o Senhor Presi
dente- Senador Jutahy Magalhães- concedeu 
a palavra ao Conselheiro Rubem Patú Trezena, 
que apresentou parecer sobre o Processo número 
I A89/87-Cegraf, referente à Prestação de Con
tas do segundo trimestre de 1987 do Cegraf. Logo 

após a conclusão do parecer, a matéria foi colo
cada em discussão e, a seguir, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir, o Senhor Presjdente con
cedeu a palavra ao Conselheiro Guida Faria de 
Carvalho, que apresentou parecer sobre o Pro
-::esso número 1.909/86 - Cegraf, referente à 
apuração da situação funcional (acumulação de 
cargos) do servidor Gilberto Alves Siqueira, matrí~ 
culan9 1A97, do Centro Gráfico do Senado Fede
ral. Em seu parecer o Conselheiro analisa e reflete 
sobre os pontos de vista jurídico-trabalhista e so
cial da questão, citando, inclusive, ampla jurispru
dência que ampara e reforça a declsão dos órgãos 
opinantes no procesSo. Concluindo o parecer o 
mente, que: "assim, diante do exposto, somos 
pela demissão do servi dOI" objeto do presente pro
cesso, por justa causa, sem ter o mesmo qualquer 
obrigação de devolução das remunerações perce
bidas como contraprestação do trabalho presta
do, mas pagando ao mesmo, se devidos, o 139 
salário, na forma da lei, e férias, bem como a 
liberação do FGTS." Logo após, o Senhor Presi
dente - Senador Jutahy Magalhães - colocou 
em discussão a matéria, que após ampla e exaus
tiva discussão e considerações foi aprovada por 
unanimidade. Logo após, passando-se ao quinto 
item da pauta o Senhor Presidente passou a pala
vra ao Conselheiro José de Ribamar Duarte Mau~ 
rão, que apresentou parecer sobre o Processo 
número 5.535/87 - Cegraf, referente à suspen
são de aposentadoria e reaproveitamento do ser~ 
vidor Pedro Martins de Oliveira. Após a conclusão 
do parecer a matéria foi amplamente ana1isada 
por todos os presentes, senão ao final, decidido 
que a mesma deverá ser, preliminarmente, sub
metida ao exame da douta Consultaria Geral do 
Senado Federal. Nada mais havendo a tratar na 
presente reunião, agradecendo a presença de to
dos, o Senhor Presidente -Senador Jutahy Ma
gaiMes - dedarou encerrados os trabalhos e 
para constar, Eu, , Mauricio Silva, Secretário deste 
Conselho de Supervisão,lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por todos 
os membros. Brasília, 27 de novembro de 1987. 

- Senador Jutahy Magalhães, Presidente -
Dr. José de Passos Pôrto, Vice~Presidente -
Dr- Rubem Patú Trezena, Membro- Dr. J<mé 
de Rfbamar Duarte Mourão, Membro - Dr. 
Guldo Faria de Carvalho, Membro. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOWÇÃO 1'1• 197, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de RonM 
dônia a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 78.021.322,63 (setenta 
e oito milhões, vinte e um mU, trezentos 
e vinte e dois cruzados e sessenta e tr!s 
centavos). 

Art ]9· É o Governo do Estado de Rondônia, 
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 
'11 de outubro de 1976, do Senado Federal, auto-
rizado a contratar oPeração de crédito no valor 
de Cz$ 78.021.322,63 (setenta e oito milhões, 
vinte e um mil, trezentos e vinte e dois cruzados 
' e sessenta e três centavos), correspondente a 
2.283.544 UPC, considerando o valor nominal da 
OPC de Cr$ 34.166, 77, vigerite em junho de 1985, 
junto ao Banco do Estado de Rondônia S/ A, este 
' na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à execução de obras de infra-estrUtura 

, e equipamentos comunitários_ nos conjuntos ha
bitacionais da COHABJRO, obedecidas as condi
ções admitidas peJo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art 2"i' .Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena,Presfdente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo 
--a seQuinte 

RESOWÇÃO l'i' 198, DE 1987 

Rerratlfk:a a Reso1ução n' 38, de 1987. 

Art ]9 O artigo 1" da Resolução n' 38, de 
11 de maio de 1987, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 1.-? É a Prefeitura Municipal de Cam
po Mourão, Estado do Paraná, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 outu
bro de 1985, ambas do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.000 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto ao Banco· do Estado do Paraná S/A. 
este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras de 
infra-estrutura urbana, compreendendo gale
rias de águas pluviais e pavimentação asfál
tica no Munidpio." 

Art. 29 E:Stã""I~EiSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto ~ucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

~RESOLUÇÃO 1'1• 199, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do 
Amazonas a conbatar operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dqs, a 465.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nadonal- OTN. 

Art. I 9 É Õ gÕVemo do Estado do Amazonas, 
nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 

- 11 de oUtubro de 1976, alterada pela Resoluçãó 
n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, aUtOriZada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 465.000,00 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 res
tauração do Teatro Amazonas, no Estado. 

Art 29 Esta ReSolução entra -em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de nOvembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art -42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 200,DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .MunlclpaJ de 
Aparecida de Golânla , Estado de Goiás, 
~ _c_Qntratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
60.000,00 Obrigações do Tesouro ria
dona!- 011'1. 

Art. 19 É a-Prefeitura Municipal de Aparecida 
de Goíânlã, Esiaâo de Goiás, nos tepmos do artigo 
2,_ da Resolução n9 93, de ·11 de Outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a conb"atar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 60.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à- Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FundO de Apoio ao DesenvoJvimento Social -
FAS, -deStinada à execução de meios-fios _e sarje
tas, no- município; 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Art 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ -

Senado Federal, 30 de riovembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 201, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura l'lunidpal de Arai 
Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, ein cruzados, a 
4.914,47 Obrigações dc;'Tesouro l'lado
nal-011'1-

Art ]9 _ J:: a Prefeitura Municipal de Arai Mo
reira, Estado do Mato Grosso-do Sul, nos termos 
do artigo 2<:> da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no:> 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 60.000,00 
Obrigações do 'J:'esouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no Município. 

Art 2o Esta Resoluçao-entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 202, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po
coné, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de créclto no valor de Cz$ 
14.528.800,00 (Quatorze mDhões, qui
nhentos e vinte e: oito mD e oitocentos 
cruzados), correspondente a ~.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, de Cz$ 181,61,vlgente: em março 
de 1987. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Poconé, 
Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 
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29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
J2}terada pela Resolução n9140, de :;i_de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 

_ a contratar operações de crédito no v(l]or de Cz$ 
14.~48.$00,00 (qu<lforze rnilhões, quinhentos e 
vinte e oito mil e oitocentos cruzados), correspon
dent_e a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal ---OTN, de Cz$ 181,61, vigente em março 
de 1987,juntoao Bancado Estado do Mato Gros~ 
so SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de obras de 
infra-estrutura urbana, referentes ao Plano Inte
grado de Apoio aos Municípios (PROMUNICÍPJO). 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituiç,ão, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 203, DE 1987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de Po
coné. Estado do Mato Grosso, a contra· 
tar operação de crédito no valor coJTeS
pondente, em cruzados, a 2.393,07 Obrl· 
gaçóes do Tesouro Nacional- 011'1. 

Art:. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Poconé, 
Estado do Mato GrossO, nos termos de artigo 
2<;> da Resolução no:> 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140 _de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.393,07 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal -
FAS; destiriada à implantação de postó de sãúde, 
no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
-~~':l~_c:!9r Hill_.rn!M:rtO Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 

e eu, Humberto Lucena; Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 204, DE 1987 

Autoriza _a Prefeitura .Municipal de 
PontaJ, Estado de São Paulo, a contmtar 
operação de crédito no valor coll'eSpon
dente, em cruzados a 31.551,91 Obriga
ções do Tesouro l'ladonal - 011'1. 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Pontal, Es
tado de São Paulo, autorizada, nos termos do 
artig'o 29 da Resolução n? 93 de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela _Resoluçà() n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ãffibaS do Senado Federal, 
a contratar operação de crédito no valor corres
poriàente, em cruzados, a 31.551 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, este na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de veículos para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta ResoluçãO entra em Vigor na data 
de sua pub~cação. 

Senado Federal, 30-de noverribro de 1987.
Senadof Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e· eü, HUmberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO Ni 205, DE 1987 . 

- -Autoriza a Prefeitura Mwúclpal de Ba
tatais, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de cncu:to no valor correspon
®.nte:, em cruzados, a 3.183,16 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

Art. 19 É a_ PJefeitura Municipal de Baiatais, 
EStado de São PaulO, nos termos do _artigo 2-:> 
da Resolução n9 93, de 1 I' de outubro de. 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.183,16 Obrigações 
do Tesouro Nacional·- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo ·de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à aquisição de veículo para coleta 
de lixo, no Município. 
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Art. :2'? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da ConstituiçãO, 
e eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 206, DE 1987 

Autoriza a Prefeitunt Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN-

Art 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976,' alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo ao DesenvoMmento Social 
- FAS, destinada à implantação de Centros de 
Saúde e Policlínicas, no Municlpio. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Fãço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 207, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves. Estado do Rfo Grande 
do Sul, a conbatar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.921,05 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Munidpal de Bento Gon
çalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11- de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas dO Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de _crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.921 ,05 
Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi_
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
perfuratriz, para o munidpio. 

Arl 29 Esta resoluç~Dentra em vigor na data 
de sua publicação. 

&nado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faç:o saber que o Senado Federai aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
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e eu, HUmberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 208, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor c~pondente, em cruzados, 
a 1282,33 Obrigações do TesoiD"O l'la
donai-OTN-

-Arl -1~ ÉaPrefêituraMun-icipaldeBentoGon
çalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 2q da Resolução W 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a -1.282,33 
Obrigações do TeS()UfO Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículo para transporte escolar, no município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 209, DE 1987 

AUtoriza aPrefelturaMunldpaJ de Bra
gança PauBsta. Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
207-869,00 Obrigações do TesoiD"O l'la
donai-OTN. 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n~ _93, de 11 de outubro 
de 1986, alterada peJa Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contr.atar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 207.869,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destinada à implantação 
de guias e sarjetas, nd município. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
SenadOr Hulllherto Lucena, Presidente. 

Façó saber que o Senado Federai aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21 O, DE 1987 

Autorb:8 a Prefeitura Municipal de 
Brotas, Estado de São Paulo, a contratar 
Ojieração de crédito no valor COITeSpOn
~nte, em cruzados, a 93.984,96 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional- OTN-

Arl 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Brotas, Es
tado de São Paulo, nos tennos do artigo 29 da 

Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução nq 140, de 5 de dezembro de 
1985_,--aniba:S do Seriado Federai, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 93.984,96 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federai, esta na qualidade de gestora do 
FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à implantação de centro de ativi
dades integradas do trabalhador, no município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
S~.ado Federai, 30 de novembro de 1987.

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saf?er que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VJ, da ConstitWção, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 211, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Ca
jamar, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 16.917,29 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I 9 É a Prefeitura Mwiicipal de Cajamar, 
Estado de SãO Paulo, nos tennos dO artigo 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dez_~bro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
poridente, em cruzados. a 16.917,29 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aqUisição de veículo para trans-
porte escolar, no município. -

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
teimas do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 212, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Maior, Estado do Piauí, a contra
tar operação de crédito no valor COI1'e:B· 

pondente, em cruzados, a 13.471,64 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Campo 
Maior, Estado do Piauí, nos termos do artigo 21' 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.471.64 Obrigações 
do TesOurO Nacional- OTN, junto à Caixa Eco

-nômica Federai, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à impJantaçãÕ de creches na zona 
rural, no município. 
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Art. 29 Esta resOlução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federa1, 30_de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos _do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOUIÇÃO N• 213, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Co
ronel Macedo, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no vaiOI' 
correspondente, em cruzados, a 
1.297,39 Obrigações do Tesouro Nado
nal-011'1-

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Coronel 
Macedo, Estado de São Paulo, nos termos do 
artigo 2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução nç 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito nova· 
lar correspondente, em cruzados, a 1.297,39 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômrca Federal, esta na quaJidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículo para transporte escolar, no município. 

Art. 29 Esta reSOlução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Coilstituição, 
e eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 214, DE 1987 

Autoriza a Prefelbua Munldpal de ln
dalatuba, Estado de São Paulo, a contra· 
tar operação de aédlto no valor corres
pondente, em cruzados, a 202.400,00 
Obrigações do Tesouro rt:acional -
OTN. 

Art. 1 ~ t a Prefeitura Municipa1 de Indaia-
tuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de-outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 202.400,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de hospital geral 
com pronto-socorro, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra _em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fed_eral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
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e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

· RESOUIÇÃO N• 215, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de lta

coatiara, Estado do Amazonas, a contra· 
_tar operação de crédito no valor con-es· 
pondent~ em cruzados, a 79.936,93 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN-

M 1 ~ ta Prefeitura Municipal de ltacoatiara, 
Estado do Amazonas, nos termos do art. 2ç. da 
Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, altera
da pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 79.936,93 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à implantação de Centro Comu
nitário, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu; Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 216, DE 1987 

Autoriza a Prefeltum Munldpal de 
itlqulra, Estado de Mato Grosso, a con
tratar operação de ctédlto no valor cor
re&poridente, em cruzados, a 32.123,55 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art 1 ~ ~ a Prefeitura Municipal de ltiquira, 
Estado de Mato Grosso, nos tennos do arti,9o 
2? da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de _1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 32.123,55 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de unidades escola~ 
res, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tertnõS do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOUIÇÃO N• 217, DE 1987 
Autoriza a Prefeitwa Munldpal de Jar-

·- -- dlm~ Estado de ~to Grosso do Sul, a 
contrabu' apelaÇão-de crédito no valor 
corre~pondente, em cruzados, a 
16-818,00 Obrigações do Tesouro Na
donal-OTN. 

_ Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Jardim, Es
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art 

29 da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor corres
pondente, em cruzados, a 16.818,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda1 -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo e implantação de aterro sanitário, 
no município. 

Art 2~ Esta resolução _entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que O-Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 218, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de La

garto, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em f?:UZ8dos, a 5.148,73 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OlN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Lagarto, 
Estado de Sergipe, nos termos do art. 2~ da Reso
lução no 93, de 11 de outubro de 197_6, alterada 

- pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.148,73 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta_ na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
aquisição de veículo para transporte escolar, no 
município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, incis_o VI, da Consbluição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte --

RESOUIÇÁO N• 219, DE 1987 
Autoriza o Governo do Estado do 

Amazonas a contratar operação de cré
clto no valor correspondente, em cruza
dos, a 877.106,00 Obrigações do Tesou
ro Nadonal- om_ 

Art. 19 É o Governo dO Estado do Amazonas, 
nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 

_ll de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
c:!e ~édito no valor _correspondente, em cruzados. 
a 877.106,00-0brigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à com
plementação das obras de Implantação do Centro 
de Educ~ão Física e Desportos Estundantil, no 
Estado. 

Art. -2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987. -
Senador Htmifterto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 88• SESSÃO, EM 1• DE 
DEZEMBRO DE 1987 

J.l-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 
12.1-Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE BORNHAUSEN- Re-

lato de sua passagem pelo Ministério da Edu-
cação. __ 

SENADOR V!RGfuO TÁVORA:__ Pacote fis
cal anunciado pelo Governo. 

SENADOR JOÁO MENEZES-Situação 
social, econõmica, política e financeira do País. 
Progrnma do PC do B. 

SENADOR MARCO MACIEL- O segundo 
Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de 
Educação, em Brasilia. 

SENADOR ODACIR SOARES- Distribui
ção de gás em Rolim de Moura, Rondônia. 

!.3-0RDEMDO DIA 
Requerimento n~271, de 1987, do Senador 

Carlos Otiarelli, requerendo inversão da Or
dem do Dia. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 37, de 1987 
(n9 184/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que regu
lamenta a transferência de recursos do Impos
to Sobre Transporte -1ST, e dá outras provi
dências. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1987 
-Complementar (n~ 9/87- Complementar, 
na Casa de orlgem), que altera dispositivos 
da Lei Complementar n" 48, de 10 de dezem
bro de 1984, Aprovado. À sanÇão. 

Requerimento n9 272, de 1987, do Senador 
José lgnácio Ferreira, requerendo destaque 
da lista de serviços, anexa ao PLC n9 
46/86-CoiTI.plementar. 

Projeto de Lei da Cârri:ara n~ 46, de 1987 
- Complementar (n9 12187 - Complemen
tar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dá nova redação 
à lista de serviços a que se refere o art. 89 
do Decreto-Lei n9 406, de 31 de dezembro 
de 1968. e dá outras --providências, Votação 
adiada por [alta de quorum-

Projeto de Resolução n9 299, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 4.372,76 Obrigações do Tesouro Na
cionaJ - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 300, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 18.780,73 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 301, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.496,94 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 
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Projeto de Resolução n9 302, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca;- Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 9.500,00 ObrigaçOes do Tesouro Na
cional - OTN, Votação adiada por [alta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 303, de 1987, que 
autoriZa a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 

- operaÇão de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 20.353,46 Obrigações do Te
souro Nadonal- OTN, Votação adiada por 
falta de quOrum. 

Projeto de Resolução n9 304, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piraju, Esta
do de São Pau1o, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados. 
a 41.331,78 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n9 305, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Poconé, Es
tado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8A37 .37 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 306, de 1987, que 
autoriza a Pref~itura MunidpaJ_ de Belo Horl-

- zonte, EStado a e Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466AOO.OO Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN, Votação adiada por 
raJta de qUorum. 

Projeto de Resolução n9 307, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Ma
-cedo, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.662,70 Obrigações do Tesouro 

- Nacional - OTN, Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n9 308, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Corumbá, 
Estado do Mato Grosso do Su1, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 32.825,20 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 309, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Divina 
Pastora, Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.251,880brigaçõesdoTesouro 
Nacional - OTN, Votação adiada por falta 
dequorom. 

Projeto de Resolução n9 310, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Guaimbê, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 11233,08 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 311, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipa1 de Itá, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
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a 5.639,10 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por falta de quo
rum-

Projeto de Resolução n9 312, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munlcipa1 deJoaçaba, Es
tado de Santa Catarina, a coritratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.991;00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução_no 313, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Juara, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operaçao de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n9 314, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.413,00 Obrigações do TesOUro Nacio-
nal-OTN. Votação adiada por ralta de quo
run 

Projeto_ de Resolução n9 _315, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Mogi das 
Cruzes, Estado de SãO Paulo, a contratar op~ 
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 465.415,35 Obrigações do T escu
ro Nacional - OTN, Votação adiada por 
falta de quonun. 

Projeto de Resolução n9 316, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Se
nhora da Glória, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 12.367,63 Obrigações do T~ 
souro Nacional- OTN, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 317, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Aurora, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 9.130,71 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, Votação adiada por [alta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n• 318, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Es
tado de São Pau1o, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 255.286,27 Obrigações do Tesouro Nacio
nal -OTN. Votação adiada por r alta dequo
I'IIIIL 

Projeto .de Resolução n9 319, de _1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárba
ra, Estado de _Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor co_~pondente, em 
cruzados, a 43.000,00 Obrigações do_ Tesouro 
Nacional - OTN, Votação adlada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n9 320, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Fran
cisco, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80,000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 321, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
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Estado do Rio Granae do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000 UPC, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 322, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de cré<ii.to no va1or correspondente, em cruza
dos, a 462.363,88 Obrigações do Tesouro Na
ciona1 - OTN, Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução no 323, de 1987, que 
'autoriza a Prefeitura Municipal de São Simão, 
Estado de São Paulo, a contratar ope-ração 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 97 502,37 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n~ 324, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 77.800,00 Obrigações do Te
souro Nac!onal- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n? 325, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de 'fambaú, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 15.178A6 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. _Votação adiada por falta de quo-
111111-

Projeto de Resolução n? 326, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 49.567,56 -Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 327, de 1987, que 
autoriza a _Prefeitura Municipal de TeresópÕiis, 
EStado áo Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.977,71 Oóri9"8çóes--ao--Tesouro Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quonun. 

Projeto de Resolução n9 328. de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 59.077,23 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum_ 

Pro]eto-de Resolução n9 329, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operações de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 14.867,84 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 330, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, 
Esiãdo do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 16.863,96 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Votação adJada por 
falta de quon~m. 

Projeto de Resolução n9 331, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MW:Ucipal de Ajuricaba, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,_a .5.803,65- Obrigações do Tesouro 
Nadonal - OTN. Votação adiada por (alta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n9 332, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Terezi
nha, Estado do Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 32._! 36,00 Obljg~ções do T escuro 
Nacional - OTN Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução no 333, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tapiraí, Esta
do de São PaLÚo, a contratar operação de cré
dito no valor corresp'?n~ente, em cruzados, 
a 5.639,10 Obrigàções dp Tesouro Nacional 
- OTN. VotaçAo adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Resolução n~ 334, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina 
Graride, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 254.547,32 Ql2Jigações dq_Tesou
ro. Nacional - OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução nç 335, de 1987, qüe 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito no va1or 
correspondente, em cruzados, a 15.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. V o-. 
taçio adiada por-fãlta de-(ruorum. 

Projeto de Resolução n9 ~36, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir 9.638.586 Obrigações do Tesouro de 
Minas, elevando temporariamente o limite de 
sua dívida consolidada, Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 337, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Gran
de, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração _de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 1 O. 742,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n9 338, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Gran
de, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3293,80 ObrigaçõeS do Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n9 339, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
contratar operação de crédito no_ valor corres
pondente, em cruzados, a 1.451.520,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Vota
ção adiada por fa1ta de quotUm. 

Projeto de ResÕlução n9 340, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 2.782.788,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Projeto_ de Resolução n9 341, de 1981, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
contratar operaçãO de crédito no valor corres
pc>ndente, e_m cruzados, a 12.045.580 Obriga
ções do Tesõüro Nacional - OTN. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 342, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução Jl'? 344, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 510.44 7 Obrigações do Te
scuro Nacional- OTN. Votação a(llada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução nç 345, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir 29.543.000 Obrtgações do Te
scuro do Estado, elevando temporariamente 
o limite da sua dívida consolidada, Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 346, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
-rina a emitir 5.419A57 Obrigações do Tesou
ro do Estado, elevando temporariamente o 
limite de sua dívida consolidada, Votação 
·adiada por falta de quorum. 

Pr9j_etQ de Resolução n9 347, de 1987, qu:e 
rerratifica a Resolução n? 174, de 1987, Vota
ção adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Comunicação d8PreSick\ilcla 
Convocação de sessão extraordinária a rea

lizar-se hoje, às 15 horas, com Ordem do Dia 
que designa 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 89' SESSÃO, EM 1• DE 
DEZEMBRO DE 1987 

2.1 ~~ABEIÜURA 

2.2-EXPEDIENTE 

22.1 - Comunk:ações da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n?s 430 a 
434/87 (nçs 617 a 62i/87, n~ ~dgem), p~las 
quais o Senhor Presidente da República, soli
cita autorização para que o Governo do Estado 
do Espídto Santo e a Prefeitura Mui"licipal de 
Vitória~ ES, poSsarri cOntratar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

22.2 -Discursos do Elq>edlente 

SENADOR LEITE CHA 1-ES-Morte de l.a
martine Correa de Oltveira. 

SENADOR ALBANO FRANCO, como Llder 
-Importaç-ão de sal. 

SENADOR RONAN TITO- Solidariedade 
à decisão do Governador Fernando Collor de 
Melfo, de não pagar os salários dos marajás 
alagoanos. 
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SENADOR FRANOSCOROLLEMBERO
Histórico de sua vida pública. 

SE!YADOR LCXIRIVAL BAPTISTA - Minis
tro da Justiça refuta denúncia de violação dos 
direitOs humanos feita pela Anistia Internacio
nal. 

SENADOR 00/LRERME PALMEIRA - O 
setor da Agroindústria:Açucareira em Alagoas. 

22.30- Requerimento 

- N9 273/87, do Senador Fernando Henri· 
que Cardoso e outros Senadores, solicitando 
urgência para tramitação do Projeto de Lei 
do Senado n9 99/86. 

2.3 ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da O.mara n9 46, de 1987 
- complementar (n9 12/87-complementar, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dá nova redação 
à. lista de selViços a que se refere o arl a~ 
do Decreto-Lei n9 406, de 31 de dezembro 
de 1968, e dá outras providências. Aprovado 
o projeto, sendo rejeitado o destaque e as 
emendas a ele ofereddas, após usarem da 
palavra os Srs. João· Menezes, João Castelo, 
Antonio Farias e Chagas Rodrigues e feito de
claração de voto o Sr. Leopoldo Peres. À san
ção. 

Projeto de Resolução n9 299, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, EstadO de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 4.372,76 obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. AprovadO-

-Redação final do Projeto de Resolução n9 
299/87. Aprovacla. A promulgação. 

Votação, em turno único, do Projeto de Re
solução n~ 300, de 1987, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Areia Branca, Estado de Ser
gipe, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 18.780,73 
obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Aprovado. 

Redação finai do projeto de Resolução n'? 
300/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n• 301. de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, a contratar operaçao 
de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 8.496,94 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução no 
301/87. Aprovada. A promulgaçao. 

Projeto de Resolução n~ 302, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 9.500,00 Obrigações do T escuro Na
dona!- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do projeto de Resolução n\ 
302/87. Aprovada- A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 303, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira. 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
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em cruzados, a 20353,46 obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 
Redaç~o frnai do projeto de ResolUção n9 

303!87. Aprovada. A promulgação. 
Projeto de Resolução n9 304, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Piraju, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 41.331,78 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução rt' 
304/87. Aprovada. A promulgaçióo. 

Projeto de Resolução n9 305, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, Es
tado do do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.437,37 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação Finai do projeto de Resolução nQ 
305/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de ResoluÇão n9 306, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munldpal de BeJa Hori
zonte, Estado de Minas decais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 
306/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n'? 307, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Ma
cedo, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de _crédit(! no valor correspondente, em 
cruzados, a 9.662,70 Obrlgações do Tesouro 
Nacional -:- OTN. Aprovado. 

Red.ação final .do projeto de Rescluçáo n9 
307/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n'? 308, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Mt,micipal cje Corumbá. 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 32.825,20 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redaçáo flfl8.1 do Projeto de Resolução n9 
308181. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nq 309, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Divina Pasto
ra, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 13251,88 Obri9ações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovadº~ 

Redação flllal do Projeto de Resolução n9 
309/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 310, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Guaimbê, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a I 1233,08 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
310/87. Aprovacla. A promulgação. 

_?rojeto de Resolução n9 311, de 1987, que 
auto_riza_:a Prefeitura Municipal de Itá, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.639,1 O Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 
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Redação final do Projeto de Resolução n9 
311/87. Aprovacla. A promulgação. 

Projeto de Resolução 09 312, -de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Joaçaba, Es
tado de Santa Catarina, a contratar opercição 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.991,00 Obrigações do Tesouro Na· 
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal Cio Projeto de Resolução n9 
312/87. Aprovada. A promulgaçióo. 

Projeto de Resolução n• 313, de 1987, que 
autoriza a Prefeitw"a Municipal de Juara, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 50.000_,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTNs. Aprovado. 

Redação finai do Projeto de Resolução n9 
313/87. Aprovada. A promulgaçióo. 

Projeto de Resolução n• 314, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Marília, Esta
do de São Paulo, a contratar operaçáo de Cré
dito no valor correspondente, em cruzados,. 
a 466.413,00 Obrigações do Tesouro Nacio-
nal, OTN. Aprovado. 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n9 
314/87. Aprovacla. A promulgaçao. 

Projeto de Resolução n9 315, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de f.\ogl das 
Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 465.415,35-Obrigações do T esoú.
ro Nadonal- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 
315/87. Aprovacla. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 316, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munldpal de Nossa Se
nhora da Glória, Estado de Sergipe,a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 12367,63 Obrigações do Te~ 
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação -fina] do Projeto _de Resolução n9 
316/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 317, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Aurora, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor Correspondente, em cruza
dos,. a 9._130,71 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
317/87. Aprovada. A promulgaçao. 

Projeto de Resolução n~ 318, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Osa"sco, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no vaJor correspondente, e_m cruzados, 
a 255286,27 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
318/87. Aprovada. A promulgaçao. 

Projeto de Resolução n9 319, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárba
ra, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no vabr correspondente, em 
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cruzados, a 43.000~00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução n<:> 
319/87 . .Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 320, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Murúcipal de São Fran
cisco, Estado de: Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
320/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n• 321, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 80.000 UPC. .Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n<:> 
321/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n' 322, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munldpal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operaçlto 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 462363,88 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN . .Aprovado. 

Redação f1118.1 do Projeto de Resolução n" 
322/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 323, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Simão, 
Estado de São PauJo, a contratar Operação 
de Crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 97.502,37 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
323/87 . .AproVada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 324, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 77.800,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 
324/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 325, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tambaú, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 15.178,46 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN . .Aprovado. 

Redação f111al do Projeto de Resolução n9 
325/87 . .Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 326, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio deJanejro, a contratar operação 
de crédito no valor correspbildente, em cruza
dos, a 49567,56 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN. Apl-ovado. 

Redação f111_al do Projeto de Resolução n9 
326/87: Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 327, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de T eresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.977,71 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
327187. Aprovada. A promulgação. 
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Projeto de Resolução n9 328, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 59.077,23 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 
~--Redação ftnal do Projeto de Resolução n9 
328/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 329, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 14.867,84 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
329/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 330, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, 
Estado do Mato Grosso do SuJ, a contratar 
operação de crédito no -valor correspondente, 
em cruzados, a 16.863,96 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
330/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 331, de 1987, que 
a4toriza a Prefeitura Municipal de Ajuricaba, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração-de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.803,65 Obrigações do Tesouro 
Nacional .....:. OTN. Aprovado. 

Redaçãl) fina] do Projeto de Resolução n9 
331/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução fl9 332, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa T erezi~ 
nha, Estado do Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 32.136,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- 011'1. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
332/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n• 333, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tapiraf, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.639,10 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN . .Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução rt' 
333187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 334, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, Estado daPaiB.íba, a contrai- operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 254.547,32 Obri!;fações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação __ final do Projeto de Resolução n9 
334/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 335, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado d9 Mato Grosso 
do SuJ a contratar operação de crédito no valor. 
'Corresponderite, em cruzados, a 1.5.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 
Aprovado._ 

Redação f111al do Projeto de Resolução n9~ 
,335/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resoluçáo n9 336, de 1987, que 
auto~ o Governo do Estado de Minas Gerais 
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a emitfl- 9:ô.38.586 ObrigaçõeS dO TesoUro de 
Minas, elevando temporariamente o limite de 
sua dívida consoUdada. Aprovado. · 
- Redação final do Projeto de Resolução nQ 

336/87 . .Aprovada. A promulgação. ' 
Projeto de Resolução n9 337, de 1987, que 

autoriza a Prefeitur~ Municipal de Praia Gran
de, Estado de Santa Catarina. a contratar qpe.. 
ração de CréditO no valor cOrrespondente, em 
cruzados, a 10.742,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fanai do-Projeto de Resolução n9 
337/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n• 338, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Gran-
de, Estado de Santa Catarina, a ccintratar ope
ração de crédito no valOr corresponclente, em 
cruzados, a 3293,80 Obrigações do T escuro 
Nacional,-OTN. Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução n' 
338/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 339. de 1987, que 
autoriza o Qovemo do Estado (jg' Paraná a 
contratar _operação de crédito no VC!Ior corres
pondente, em cruzadOs, a I .451.520,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 
339/87 . .Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 340, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 2.782.788,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- 011'1. Apro
vado. 

Redação final do Prqjeto de R~ução n9 
340/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 .341, de 1987, que' 
autoriza o Gov~o do Estado do Paraná a 
contratrar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 12.045.580 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprowa
do. 

Redação final do Projeto de ResoJução nQ 
34J/87. Aprovado. A ~romulg!JÇão. 

Projeto de Resolução n9 342, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Gfariáe do Norle~-_a contratar 
operaÇão de crédito no-valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação-fmal do Projeto de Resolução n9 
342/87. Aprovado. A promulgação. 

Projeto_de Resolução n9 344, de 1987,- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã. 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operaçâo de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 510.447 Obrigações do Te-
souro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
344/87 . .Aprovado. A promulgação. 

Projeto dt ResoluçãO n9 345, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir 29.543.000 Obrigações do Te
souro do Estado, elevando tempor~riamente 
O limite da sua dívida consolidada. Aprovado. 
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Redação fUla.l do f'rpjeto de Resolução n9 
345/87. Aprovada. À promulgação. . 

Projeto de Resolução n'? .346, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
rina a emitir 5A 19.457 Obrigações do Tesou
ro do Estado, elevando temporariamente o 
Jimfte de sua dívida consolidada. Aprovado. 

Redação final do Pr.ojeto de Resolução rr' 
346/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n• 347, de 1987, que 
rerratifica a Resolução n,9 174, de 1987. Apro
vado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
347/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n-? 38, de 1987 
(n9 29/87, na Casa -dé origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente .da República, que cria 
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho 
da 15' Região, em C.iunpinas. São Paulo, e 
dá outras providências. Encerrada a discus
são, após parecer proferido pelo Senador 
Pompeu de Sousa, deVendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. ' 

Mensagem n• 388, de 1987 (n• 569/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 36365,02 Obrigações do Tesouro Na
clona] - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução no 348/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de SOusa, em parecer profe
rido nest.a data, devendo a votação ser feita· 
na sessão seguinte. 
Mensagem~ n• 389, de 1987 (n' 570/87, na 

origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Mwticipal de Cabo Frio, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
.de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 218.674,760brigaçõesdo Tesouro Na
cional - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n'~' 349/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa. em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seQUinte. 

Mensagem n• 390, de 1987 (n• 571/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Munidpal de Cabo Frio, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cruza
dos, a 44.766,27 Obrigações do Tesouro Na
dona! - OTN. Encerrada a dlscuasão, do 
Projeto.de Resolução n11 350/87, oferecido pelo 
Senador Meira Filho, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita M ses
são seQUinte. 

Mensagem n"' 391, de 1987 (n" 572/87, na 
origêm), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 62.546,52 Obrfgações do Tesouro Na
dona! - OTN. Encerrada a discussão, do 
Projeto de Resolução n11 351!87, oferecido pelo 
Senador Meira Filho, em parecer proferidC? 
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nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n~ 392, de 1987 (n~' 573/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada ;;~Prefeitura Municipal de Pompéia, Esta~ 
do de São Paulo, a contratar operação ·de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 17.678,57 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão, do Projeto 
de Resolução n~ 352/f57, oferecido pelo Sena~ 
dor Severo Gomes, em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n~ 41 O, de 19f57 (n9 597/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja autQ... 
rizada a Prefeitura MuniCipal de lturnbiara, E5-' 
tado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
448261,01 ObrigaÇões do Tesouro Nadonal 
- OTN. Encenada. a discussão, do Projeto 
de Resolução TI"' 353/87, oferecido pelo Sena
dor Mauro Borges; em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n' 411, de 1987 (n• 598187, mi 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipa1 de Aracaju, Esta
do de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
397.803,00 Obrigações do Tesouro Nadona1 
-OTNs. Encemoda a discussão, do Projeto 
de Resolução n" 354/87, of~recido pelo Sena
dor Francisco Rollemberg, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão segu~nt~. 

Mensagem n"' 412, de 1987 (n9 559/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Aracaju, Esta
do de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no- valor correspondente, em cruzados, a 
371.280,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encerrada a dJscussão do Projeto 
de Resolução rt' 355/87, oferecido pelo Sena
dor Lourival Baptista,· em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seaWnte. 

MenSagem n"' 413, de 1987 (n9 600/87, ria 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o governo do Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados,a391.695,000brigaçôes 
do T escuro Nacional - OTN. Encenada a 
discussão do Projeto de Resolução n"' 356/87, 
oferecido pelo Senador Jutahy Magalhães, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 414, de i987 (n9 601/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
dzaP,_o o governo do Egt:,do da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a 
discussão do Projeto de Resolução n? 357/87, 
oferecido pelo Senador Jutahy Magalhães, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 
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Mensagem n? 415, de 1987 (no 602/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Campo Gran
de, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruta:dos, a 2.000.000 Obrigações do Te
scuro Nacional- OTN. Encerrada a discus
são do Projeto de Resolução n~ 358187, ofere
cido pelo Senador Rachid Saldanha Derzi, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
çãe ser feita na ses~o seguinte. 

Mensagem n"' 416, de 1987 (n? 603/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipa1 de Campo Umpo 
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 198.619,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Encerrada a discussão 
do Projeto de Resolução n? 359/87, oferecido 
peJo Senador Severo Gomes, em parecer pro
ferido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n9 417, de 1987 (n? 604/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de CampO Urilpo 
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar ope
raçãç de crédito _no va1or correspondente, ef!1 
cruzados, a 200.000 Obrigações do -Tesouro 
Naciona1 - OTN. Encenada a discussão 
do Projeto_ de Resolução n9 360/87, oferecido 
pelo Senador Severo Gomes, em parecer pro
ferido nesta data; devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n? 418, de 1987 (no 605/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 600.000 Obrigações do Tesowo Nacio
nal- OTN. Encerrada a discussão do Pro
jeto de Resolução n9 361/87, ofereddo pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n• 419, de 1987 (n• 606/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
rizada- ã prefeitura inunicipal de Jussara, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
I69.247,QO Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encenada a discussão do Projeto 
de Resolução n~' 362/87, oferecido pelo Sena
dor Jutahy Maga1hães, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n9 420, de 1987 (no 607/87 na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-
rizada a prefeitura munícípa1 de Maringá, Esta~ 
do do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
28.774,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. ~cerrada a discussão do Projeto 
de Resolução n"' 363/87, oferecido pelo Sena
dor Leite Chaves, em parecer pro(erido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 
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Mensagem n• 421, de 1987 (n' 608/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
19.948.000,00 Obiigações do Tesouro Nacicr 
nal- OTN. Encen-ada a dJscuuão do Pro
jeto de Resolução n9 364/87, oferecido pelo 
Senador Rachid Saldanha Derzi, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 422, de 1987 (n• 609/87, na 
origem}, relativa à proposta para que seja auto
rizado o governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir 30.000.000,00 Obrigações do Tesou~ 
ro do Estai:lo - OTN, elevando temporaria
mente o limite da sua dívida consolidada. En
cerrada a discussão do Projeto de Resolução 
n9 365/87, oferecido pelo Senador Ronan Tito. 
em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 423, de 1987 (n9 610/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipa]_ de Rio Branc_o, 
Estado do Acre, a contratar operação de crê~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 386.478,05- Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Encemtda a discussão do Pro
jeto de Resolução Jl'! 366/87, oferecido pelo 
Senador Mário Maia, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na se:;.. 
são seguinte 

Mensagem n• 424, de 1987 (n' 611/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o governo do Estãdo do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor de 
US$ 33,488,032.56 (trinta e três milhões, qua· 
trocentos e-oitenta e oito mil, trinta e dois 
dólares. cinqUenta e seis centavos} elevando, 
em caráter excepcional e temporariamente, 
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o limite de endividamento daquele estado. En
cenadaa~o do Projeto de Resolução 
n9 367/87, oferecido pelo Senador Meira Filho, 
em parecer proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 425, de 1987 (n9 612/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o governo do Estado do Rio de Janeiro 
a emitir 9576.900,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado, elevando temporariamente o limite 

-da sua dMda consolidada. Encenada a clls~ 
-cussio do Projeto de Resolução n9 368/87, 
oferecido pelo Senador Pompeu de Sousa, 
em parecer proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 426, de 1987 (n• 613/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeihlra municipal de Santa lnês, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
-crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 280.000 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encerrada a discussão do Projeto 
de Resolução n9 369/87, oferecido pelo Sena.. 
dor Alexandre Costa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na se:;.. 
são seguinte, 
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crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 11.400,00 Obrigações do Tesçuro Nacional 
-OTN. Encemtcla a discussão do Projeto 
de Resolução n9 371187, oferecido pelo Sena~ 
dor Ronaldo Aragão, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 
_ Mensagem n• 429, de 1987 (n' 616187, na 

origem}, relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Vitória da Con· 
quista, Estado da Bahia, a centrar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 399-.600,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
dona! - OTN. Encen-ada a discussão do 
Projeto de Resolução n9 372/87, oferecido pelo 
Senador Jutahy Magalhães, em parecer prof e~ 
rido nesta data, devendO a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

23.1 -Matéria apredada após a Or~ 
demdoDia 

-Requerimento n9-273/87, lido no Expe~ 
diente da presente sessão. Declarado prejudi~ 
cada por falta de quorum para o prossegui~ 
menta da sessão. 

232-Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a -rea

lizar~se amanhã, às 1 O horas, com Ordem do 
Dia que designa. 

2.4-ENCERRAMENTO 

3-ATOS DA COMISSAO DIRETO. 
RA 

- N~ 67 e 68, de 1987 

4 -PORTARIA DO PRIMEIRO--SE-

Mensagem n9 427, de 1987 (n9 614/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Santa Inês, 
Estado -do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 30.451,13 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Encemtcla a discussão do Projeto 
de Resolução n~ 370/87, oferecido pelo Sena
dor Alexandre Costa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são segUinte. 

CRETARIO 

Mensagem n9 428, de 1987 (n~ 615/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a prefeitura municipal de Turvo, Estado 
de Santa C~rina, a contratar operação de 

-N• 31, de 1987 

5-MESA DIRETORA 
-6-LIDERES E viCE-LfDERES DE 

PARTIDOS 

7-COMPOSIÇÁO DE COMISSÓES 
PERMAriE1'I'IES 

Ata da as~ Sessão, em 19 de dezembro de 1987 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José lgnácio Ferreira 

As 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS.SENA!XJRES: . 

Mário Maia- Leopoldo Peres- Carlos De'C8rli 
-ÁureoMello-OdacirSoores-RonaldoAragão 
- .João Menezes - A1mir Gabriel - Jarbas 
Passarinho -João Castelo - Alexandre Costa 
- Edison Lobão- Chagas Rodrigues -Álvaro 
Pacheco- V~rgí]io Távora- Cid Sabóia de Car-. 
valho - Mauro Benevldes - Lavoisier Maia -
Marcondes Gadelha- Humberto Lucena-Mar-. 
co Maciel-Antonio Farias- Mansueto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
Teotónio Vilela Filho -Albano Franco- Fran~ 

~co _KoU_em~rg-Lourival Baptista- Luiz Via~ 
ncr-=.... Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José 
lgnácio Ferreira - Gerson Camata -João Cal~ 
mon- Afonso Arinos -Alfredo Campos- Ro
nan Tito-Severo ãomes- Fernando Henrique 
Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges-Iram 
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Pompeu de 
Sousa - Mauricio Corrêa - Meira Filho - Ro
berto Campos - Louremberg Nunes Rocha -
/Y\árdo Lacerda- Mendes Canale- Rachid Sal~ 
danha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves 
-Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bor~ 
nhausen - Dirceu· Carneiro- Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarelli - José Paulo Bisol - José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimen~ 
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra~ 
balhos. 

Não há expediente a ser lido. 
CoQcedo a palavra ao eminente SenadOr Jorge 

So.mhausen. como Uder do PFL. -
O SR. JORGE BORNfli\((SE('j (PFL- SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente 
e Srs:Senadores: 

Retomo hoje -à tribUna do Senado, depois de, 
por cerca de 20 meses, ter ex~r_c;ido as fclev_"-"tes 
funções de Ministro de Estado da Educação. 
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Desejo, inicialmente, saudar os eminentes Se-o 
nadares que comigo assumiram em 1983 e àque
les que, em eleições livres e democráticas, conse
guiram se tomar vitoriosos em 1986. 

Pretendo, nesta oportunidade, expor de fonna 
a mais sintética possível, as experiências, as ações 
e algumas conclusões sobre o período que vivi 
à frente da Pasta da Educação. 

Assumi o cargo por convocação do eminente 
Presidente José Samey, ratificando o que havia 
dito por ocasião de minha posse como Gover~ 
nador do Estado de Santa Catarina e que constitui 
pensamento permanente na_ minha vida pública: 
"Educação é a prioridade das prioridades". 

Com dedicação plená e o máximo de minha 
inteligência, acrescidas do integral apoio do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República, pro
curei enfrentar todos os grandes desafios do setor. 

No ensino básico, todo o esforço foi concenR 
trado na continuidade do programa "Educação 
para Todos", iniciado, em momento oportuno, 
na magnífica gestão do meu antecessor, o emi
nente Senador Marco Maciel. 

As metas centrais foram as seguintes: 
a) eliminar o déficit escoJar ~stente, calcu

lado em 4 milhões de crianças entre 7 e 14 anos 
fora das escolas; 

b) melhorar a qualidade do ensino através da 
capacitação, habilitação e valorização do profes
soc, 

c) diminuir a evasão e a repetência; e 
d) intensificar a alfabetização dos brasileiros 

com mais de 15 anos de idade. 
As principais ações desenvolvidas no período 

se concretizaram da seguinte maneira: 
Em 1986 através da cota federal do salário-e

ducação foram transferidos aos Estados, ao Dis
bito Federal e aos Territórios Cz$ 1,8 bühão, que 
permitiram a construção de 3.569 novas salas 
de aula, a recuperação e a ampliação de 2:789 
escolas e o treinamento de 118.000 professores. 
Também em 1986 aos Munjçípios foram transfe
ridos Cz$ 2,7 bilhões que permitiram a construção 
de 18.000 novas salas de aula, a recuperação 
de 10.000 escolas e o treinamento de 117.000 
professores. As ações do MEC em 1986 permi
tiram o aumento de 1300.000 matrículas novas. 
que se acresceram às realizações próprias desen
volvidas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 
Territórios e Municípios com o mesmo objetivo. 

Em 1987, com a mesma finalidade foram con
veniados com os Estados, Distrito Federal e Terri
tórios valores na ordem de Cz$ 2,7 bilhões que, 
pelo excesso de arrecadação, serão até o final 
do ano, acrescidos de (í$ 1,6 bilhão. 

Da mesma forma os Municípios foram aqui
nhoados com Cz$ 3 bilhões que serão acrescidos 
de (i$ 1,5 bilhão, também pelo excesso de arre
cadação, com a finalidade específica de construir, 
ampliar, reformar escolas e realizar treinamento 
de professores. 

Na busca· da valorização do magistério, além 
do treinamento, o MEC a partir de 1987, soinente 
transferiu recursos aos municípiOS que em tempo 
e através de lei passaram a ter seu "Estatuto do 
Magistério". Com esta medida, mais de mü muni
cípios que não dispensavam o necessário amparo 
legal aos seus professores passaram a atender 
esta justa exigência. Visando, também, diminuir 
a acentuada evasão e indesejável repetência, a 
merenda escolar foi estendida de 180 para 260 
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dias e seu atendimento, pela extensão aos irmaos 
ae-4- ao anos, atingiu cerca de 32.000.000 de 
crianças. Em f986 o MEC CfesperiáeU 5,4 bilhões 
com o programa e deverá gastar em 1987 cerca 
de Cz$ 10 bilhões. Também com a mesma finali
dade foi criado o ''Programa Nacional do Livro 
Didático" que, com gastos de 553 mühões em 
1986, distribuiu nas escolas oficiais do País 43 
milhõês de livros e em 1987 com dispêndios de 
(i$ 800 fnühões foram entregues mais 55 mi
lhões de livros._ Com a adoção do sistema de 
Uvro não descartável, de propriedade do banco 
de livros da escola, já este ano cada aluno da 
rede oficial pode estudar com três livros, que lhe 
foram cedidos gratuitamente, o (Jue podemos afir
mar com segurança ser este o maior programa 
do gênero no mundo. 

Outro programa inovador foi o do material es
colar, que distribuiu para 7,3 milhões de alunos 
da rede oficial do Nordeste um módulo eScolar 
contendo cadernos, lápis, canetas esferográficas, 
lápis de cor, régua, borracha e apontador, neces
sários para o ano letivo. 

Já no próximo ano o programa será estendido 
ao Norte e ao Centro-Oeste. 

A Fundação de Assistência ao Estudante levou 
a efeito, ainda, importantes programas como o 
de "Saúde Escolar", "Salas de Leitura" e "Bolsas 
de Estudos". 

No setor de alfabetização de brasileiros com 
mais de 15 anos de idade, é indispensável citar 
as modificações havidas em 1987, na estrutura 
da Fundação Educar que teve seu quadro de pes
soal diminuido de 1/3, através do processo de 
demissão voluntária, de modo a permitir o carrea
mento de maior volume de recursos à ativida
de-flm da instituição, com a descentralização de 
suas ações. 

No que tange ao pré-escolar, o MEC permitiu 
em 1986, através do repasse de recursos. o aten
dimento de 600 mü crianças, tendo este número 
subido para_ mais de um milhão em 1987. 

O ensino de 29 grau sempre mereceu pouco 
amparo na ação federal. Espremido _entre o pre
ceito constitucional que regula o ensino básico 
e a força da universidade perante a soCiedade, 
somente teve sua atuação melhor amparada a 
partir do lançamento do programa "Educação 
e T.ái.bãlllo" ocorrido em 1986. 

O MinistériO da Educação, na elaboração e exe
cução deste programa, cujo desafio era de 200 
escolas, teve como prioridade e agilização do ob
jetivo tmaf, Sein qualquer preocupação com mar
cas arquitetônicas, estabelecendo quatro tipos 
distintos de ações: a) a construção de escolas 
agfotécnicas de 19 grau em convênios com as 
prefeituras municipais; b) a construção de escolas 
agrotécnicas de 2"grau de responsabilidade di reta 
do MEC; c) a construção de escolas técnicas in
dustriais também de responsabilidade do Gover
no federal; e d) apoio às escolas técnicas já exis
tentes, permitindo que novos apartes de recursos 
propiciassem mais vagas e outros cursos em cur
tíssimo prazo. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V.~ um 
aparte? 

O SR- JORGE BORI'IHACSE!'I-Com toda 
honra, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmcin- Nobre Senador Jorge 
BOmhausen. desejo felicitar V. ~ com a maior 
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efusão pelo seu retomo ao Senado no dia em 
que apresenta urna prestação de contas realmen
te impressionante. A passagem de V. Ex' pelo 
Ministério da Educação foi, realmente, fulgurante. 
Sou testemunha do esforço sobre-humano que 
V. Ex.' realizou nestes vinte fecundos meses de 
atividade à frente do MEC. Compareci à soleni
dade de posse de v. EX" e já acom~pannara a 
sua atuação, realmente, extraordinária na área da 
Educação como Governador do Estado de Santa 
Catariria. V. Ex" destacou como meta principal 
da sua atuação à frente do Executivo catarinense, 
estas palavras inesquecíveis: 

"A Educação é a prioridade das prioridades. 
"V. Ex" confirmou eloqüentemente que sua passa
gem pelo Ministério da-Educação ficaria marcada 
por algumas realizações realmente extraordiná
rias. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a que 
V. ~ acaba de focalizar: a implantação de 200 
novas escolas técnicas em nosso País. O_ Brasil 
estava correndo o risco de se enquadrar no diag
nóstico da UNESCO, segundo o qual o superdi
menslonamento do ensino superior é um fenô
men<:l-característico dos países subdesenvolvidos. 
V. Ex", além de outras realizações notáveis à frente 
do MEC, Vai passar à história desse Ministério 
cotno o grande impulsionador desse programa, 
que há de garantir ao País um rendimento extraor
dinário. Aproveito esta oportunidade, nobre Sena
dor Jorge Bomhausen. para lhe transmitira minha 
gratidão pelo apoio que V. Ex' deu ininterrup
tamente à batalha não apenas pela manutenção 
da vinculação de um percentual mínimo dos orça
mentos públicos para a Educação, mas também 
para o aumento deste percentual, na área federal, 
de 13% para 18%. Tanto como Ministro da Edu
cação quanto como um dos Uderes mais impor
tantes do Partido da Frente Uberal, V. Ext se empe
nhou de corpo e alma, inclusive pondo à nossa 
disposição toda a Assessoria Jurídica do MEC, 
para que essa aspiração nacional se concretizas
se. Agradeço, portanto, a V. EX' esta inestimável 
colaboração. Todos nós, do Senado Federal, eSta
mos de parabéns pela volta ao nosso convfv:lo 
dessa figura extraordinária de homem público, 
que é o Senador Jorge Bomhausen. 

O SR- JORGE BORI'IHAI15El'I-Agradeço 
a v. EJ.c'l, senador João Calmon, e fico muito hon
rado em poder merecer as suas generosas pala
vras já que v_. EX' é um benemérito da educação 
brasileira. 

O Sr. Joio Menezes - Permite-me V. Ex"' 
um aparte? 

O SR- JORGE BORI'IHAI15El'l - Ouço o 
eminente Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador, 
em primeiro lugar, quero manifestar em nome 
do nosso Partido, que é o Partido de V. Ex", a 
grande alegria que temos de vê-lo em nosso con
vívio e parabenizá-lo pelo trabalho eficiente que 
desempenhou no Ministério da Educação. V. EX' 
trabalhou em silêncio, foi silencioso, mas de gran
de ação em todo t? Paí~ V.--~ rompeu essa bar
reira imensa em relação às escolas profissionais, 
que a grande deiiciência em nosso Pais. V. EX'" 
deU o primeiro salto. Espeio que- de agora por 
diante se possa, na realidade, tomar isso verda
deiro. O que se ressente, em todos os recantoo 
do País, é a falta do profissional. E esse profiS. 
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sional agora começa, através da administração 
que V. EX" desempenhou, a ter oportunidade de 
participar da vida, do desenvolvimento do _País. 
Quanto às escolas, sobretudo, no interior do Esta
do. salas de aulas, a gestão de V. EX" foi proficua 
e causou a todos nós uma grande alegria. E, é 
muito bom termos um homem como V. EX' que 
quando deixa um Ministério, marcou a sua pre
sença com trabalho, com obstinação, e. sobre
tudo, com trabalho produtivo sem nenhum inte
resse de vedetismo. Parabéns a V. Ex!' 

OSR- JORGEBORNHAUSEN-Agradeço 
ao eminente Senador João Menezes suas pala
vras. 

O Sr. Carlos Chlare.DJ. - V. Ex" concederia 
um aparte, nobre Senador Jorge Bomhausen? 

O SR- JORGE BORI'IHAUSEN - Ouço 
V. Ext com imenso prazer, nobre Senador Carlos 
Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chiarelll- Oustre Senaqor Jor
ge Bomhausen, neste momento em que V. EX' 
aproveita o ensejo de utilizar-se da tribuna do Se
nado, que é a sua Casa, e a qual Já ofereceu 
uma contribuição valiosa previamente a sua ida 
para o Ministério da Educação e Cultura. como 
seu colega de atividade, como seu admirador pela 
liderança política e pela capacidade administraM 
tiva, gostaria de registrar a nossa satisfação por 
acolhê--lo porque irá engrandecer esta Casa e tra
rá, com as suas luzes, o seu conhecimento e a 
sua competênda, um crescente processo de valo
rização qualitativa às atividades da Câmara Alta 
da República. Não poderia deixar de referir, inclu
sive na condição de professor, que não deixaria 
de ser justo dizer- e seria oportuno que se recor
dasse- que ao lado de sua tarefa de restaurador 
do ensino profissional, com esse projeto objetivo, 
competente, nas suas duas versões, tanto nas es
colas eminentemente estatais, como naquelas em 
que o Estado, o Governo, o Poder Público oferece 
um aparte à comunidade para que ela se dote 
de estrutura de profissionalização. Acredito que 
V. EX' conseguiu encontrar-se com as aspirações 
da comunidade, da coletividade, sobretudo de 
quantos querem, através do ensino, viabilizar-se 
em termos de formação e qualificação de mão
dewObra, sem perder a visão normaJ do ensino 
seriado e formal. Em segundo lugar, gostaria de 
lembrar a valia da ação de V. Ex' quando conse
guiu, através de uma negociação competente, es
tabeJecer para a Universidade brasileira os crité
rios de isonomia salarial, valorizando o, magistério, 
me1horando os padrões dos fundonários admi
nistrativos e dando, inclusive, o equilíbrio de posi
ção entre autarquias e fundações. numa antiga 
discriminação e num antigo desajuste que se foi 
corrigindo pauJatinamente, graças a sua açâo e 
a sua capacidade política de negociação compe-
terite. Não posso deixar, também, de destacar a 
sua atenção permanente, dia após dia, com o 
projeto e o processo de municipalização do ensi
no; a sua presença no interior, a sua capacidade 
de entender que a periferia do processo _é essen~ 
cial e fundamental e que ela se realiza através 
da valorização do administrador municipal e da 
presença 'da prefeitura e da comunidade no pro
cesso. Finalmente, o registro dessa prioridade efe~ 
tiva que deu ao ensino básico, ao ensino funda
mental, ao 1 ~ grau, o alicerce do conhecimento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Creio que por tudo isto e por moito mais, pela 
sua conduta, pela sua idoneidade, pela sua serie
t;_lade com os dinheiros públicos, pelo esforço que 
fez no sentido de aumentar, e aumentou, subst,Jn
cialmente, o número de bolsistas no exterior, qua
lificando melhor os recursos humanos brasileiros, 
pela gestão que fez e o excelente desempenho 
que apresentou como Ministro da Educação, nu
ma demonstração da qualificação do politico bra~ 
sileiro e do administrador que existe no político, 
como é o caso de V. Ex', disso tudo só temos 
orgulho, como seus correlegionários e seus cole
gas. 

OSR-JORGEBORNHAasEN-Agradeço 
a V. EX' eminente üder e companheiro Carlos 
OJiare!Ji, cujo aparte muito me honra. 

O arrojado programa, hoje, pode ser conside
rado Um sucesso. Temos escolas já funcionando, 
outras em obras e finaJmente, outras com projetes 
contratados ou em elaboração. O desafio numé
riCo foi vencido. Nos estágios já citados, temos 
71 escolas agrotécnicas de 1 ~ grau. 13 escolas 
agrotécnicas de 29 grau, 30 escolas técnlcas-in~ 
dustriais e mais 90 no programa de apoio, princi~ 
palmente, através de convênios com os Estados, 
Prefeituras, SENAI, SENAC e outras entidades 
educadoriais vOltadas para o ensino técnico. 

O programa, tenho certeza, terá continuidade, 
já que é evidente que o ensino técnico é indispen
sável para o processo de desenvoMmento de um 
pafs, que o mercado de trabalho para os técnicos 
é amplo e também porque o atual Ministro Hugo 
Napoleão, além de sua inteligência e o seu prepa~ 
ro, é um homem público de profunda sensibi
fidade. 

O ensino superior no Brasil, hoje, é um grande 
desafio. A Universidade brasileira precisa de pro
fundas modificações na busca da melhoria da 
qualidade de ensino, muitas vezes desprezada ou 
até mesmo sufocada 

A partir de um traba1ho encomendado em 1965 
pelo Ministro· Marco Maciel e realizado peJa "Co
missão Nacional para a ReformuJação da Educa
ção Superior", o MEC formou o GERES- Grupo 
Executivo pelra a Reronnulação do Ensino Supe
rior, encarregado de dar seqüência aos estudos 
anteriores. 

O Sr- Fernando Henrique Cardoso - Per
mite V. Ex' um aparte, nobre Senador Jorge Bor
nhausen? 

O SR- PRESIDEI'I'IE (José lgnácio Ferreira) 
- Lamentando muito, a Presidência comunica 
que o tempo de V. Ext encontra-se esgptado e 
há insistentes apelos no sentido de que outros 
Srs. Senadores possam usar da palavra. 

O SR- JORGE BORI'IHAUSEI'I-Sr. Presi
dente, gostaria que V. Ex" me penriitiSse, de forma 
a mais rápida possivel, mesmo encurtando o tex
to, concluir esta exposição, atendendo primeiro 
ao pedido de aparte do eminente Senador e Uder 
Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr- Fernando Henrique Cardoso - No
bre Senador Jorge Bomhausen, eu também que
ria juntar a minha voz àqueles que já prestaram 
homenagem a V. Ex' E o faço com muita aJegria, 
por tê-lo de novo no Senado e pelo comporta
mento absolutamente correto e fidalgo com que 
V. Ex' sempre se comportou no Ministério da Edu
cação. Como Uder do PMDB e como seu amigo, 
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deixo aqui este registro. Sei dos esforços que fo
ram feitos, sei das dific:uJdades que V. Ex" enfren
tou nesta ârea, e qualquer um enfrentada, e sei 
também que V. Ex' deu o melhor do seu trabalho 
para que houvesse uma solução adequada para 
os problemas educadonais do Brasil. Portanto, 
minhas reJicitações duplas: por ter estado lá bri
lhantemente e por voltar ao nosso convfvio com 
o espírito de colaboração que sempre mart:ou 
a sua presença nesta Casa. 

OSR-JORGEBORNHAasEN -Agradeço 
a V. Ex', eminente Líder e amigo, Fernando Henri
que _Cardoso. 

O Sr. Vlrgillo Távora- Permite-me V. Ex' 
wn aparte? 

O SR. JORGE BORI'IHAUSEN - Com 
muita honra, eminente Senador V"trgüio Távora. 

O Sr. VIrgílio Távora - Meu caro Senador 
Jorge Bomhausen, o testemunho da Oposição, 
esta Oposição que institucionalmente o é, alian
do-se à Oposição ocasional que há pouco ralou. 
Diria a V. Ex' do respeito que nós tivemos pela 
administração séria, bem intencionada, que nos 
fez lembrar aquela que durante tanto tempo ponti~ 
ficou na polftica catarinense, o seu ilustre pai, o 
velho Senador Irineu Bomhausen, que V. EJr tão 
bem substitui nesta Casa. Mas gostariamos, prin~ 
cipalmente, de fixar um ponto, que ontem foi obje
to de algumas das nossas colocações aqui; talvez, 
hoje, repetidas, falaremos após V. Ex' V. ~ não 
tinha aquela vontade de cortejar popuJarldade; fa
zia o que se lhe afigurava ser o justo e o certo. 
O resultado, tão bem traduzido nos números que 
V. Ex' traz ao _conhecimento desta Casa, mostra 
que, antes de mais nada, foi coerente consigo 
mesmo. O resto é o resto. 

OSR. JORGEBORI'!HA(JSEN-Agradeço 
a V. Ex' por suas palavras e também pela lem
brança que faz do meu querido e inesquecível 
pai. 

O GERES, em face da proximidade da Assem
bléia NacionaJ COnstituinte, decidiu concentrar 
seus trabaJhos visando à reformulação do sistema 
federal de ensino superior e concluiu seu projeto 
em outubro de 1986. O anteprojeto de lei tinha 
como principais inovações: a) a criação do ente 
jurídico único denominado "'universidade", que 
detenninaria de plano o fim da dicotomia entre 
autarquias e fundações e traria de imediato a com
pleta isonomia; b) a consagração do princípio de 
"autonomia" das universidades, que teriam dota
ções globais sujeitas_ apenas a controles poste
riores; c) escolha de reitores através de listas trípli
ces. elaboradas por um colegiado formado pela 
representação de funcionários, alunos e profes-
sores. garantindo-se à última categoria a predomi
nação no peso da escolha; d) avaliação indispen
sável do desempenho das universidades. 

Lamentavelmente, o projeto foi combatido pe
las entidades de classe e houve por bem o Presi~ 
dente da República suspender sua remessa para 
apreciação pelo Congresso NacionaJ. 

A manifestação contrária dos órgãos de classe 
mpeaiu que já em 1986 os professores e funcio
nários fossem beneficiados pela isonomia. Isto 
porque, escondendo-se através de falsas premis· 
sas, os dirigentes das entidades envolvidas não 
se conformavam com a prevalência dos profes-
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seres na escolha dos reitores e temiam a avalia
ção, ação indispensável para que conheçamos, 
de forma a mais profunda, os males e as qualida
des de nossas universidades. Sem avaliaçã.o, te
nho consciência, não conseguiremos corrigir os 
rumos do ensino de graduação no Brasil, sendo 
preciso, pois, incluí-la no novo texto constitucio
nal. 

No período, todavia, é importante que se saJien
tem as aç:ões adotadas por indicação do Conselho 
Federal de Educação, que nõ5 prestou excelente 
colaboração, corno a que sustou a criação- de 
novos cursos, respeitando os processos em anda
mento, a que estabeleceu a freqüênda mínima 
obrigatória de 7,5% e a divisão de carga horária 
semanal de forma equilibrada, para evitar os cur
sos de "funde semana". 

O programa "Nova Universidade" aprovou 
1.960 projetas, em 1986 e 1987, destacando-se 
o projeto "micras" que -permitiu a instalação de 
1.345 microcomputadores nas universidades bra
sileiras. Foram cerca de Cz$ 600 milhões, inves
tidos em programações específicas. Enfrentando 
uma situação calamitosa, o Ministério preparou 
um programa de recuperação e aparelhamento 
dos hospitais universitários, liberando, em 1986, 
Cz$149 milhões e, em -1987, Cz$715 milhões. 
Também os campl foram distinguidos nas ações 
do MEC, que, além d~ importantes programas 
com o BJD, destacou para as recuperações res
pectivas, Cz$200 milhões em 1986 e Cz$ 600 
milhões em 1987. 

O ensino superior brasileiro tem que ser ne<:es
sariamente repensado. Em 1985 tinhamos 
1399.539 matrlculas, das quais 59,1% em esta
belecimentos particulares, 23,3% nas instituições 
federais e 17,6% nas estaduais e municipais. 

Nas particulares 51,2% dos alunos freqUentam 
cursos notumos, enquanto nas públicas a oferta 
é de apenas 6%. 

O índice professor/aluno nas instituições fede
rais é de 1 professor para 6,8 alunos. Se conside
rarmos a fórmula adotada internacionalmente, es
tabelecendo o fndice de 40 horas para todos, che
garemos à relação de 1 professor para 4,7 alunos, 
quando a média européia é de 1 para 12 e os 
Estados Unidos trabalham com 1 para 19. 

Em 1986, 69% dos recursos da emenda que 
leva o nome deste grande benemérito da educa
ção o Senador João CaJmon, foram consumidos 
pelas instituições federais de ensino. Em 1987, 
com a isonomia, estes percentuais serão bem 
mais elevados. 

É preciso que se institucionaJize a avaliação 
púbUca, cujos passos deixamos bem adiantados, 
e com coragem se estabeleça que no 3~ grau 
o ensino público deve ser gratuito para quem 
não possa pagar e demonstre efetivo aproveita
mento. A hora requer decisões firmes dos Consti
tuites, em nome do nosso desenvolvimento, que 
muito necessita de uma universidade com qua· 
!idade. 

Não podemos deixar de registrar que, neste 
ano, por iniciativa do Poder Executivo, através da 
Lei n9 7 .596, de 10-4-86, foi criado o Plãno Único 
de Oassificaçáo e Retribuição de Cargos e Em
pregos, alcançando-se a tão desejada isonomia 
salarial. 

Através de proposta apresentada por uma co
missão interministeriaJ, o Presidente José Samey 
aprovou os critérios da isonomia, destacando-se 
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que neles ficou estabelecido, além de outras van~ 
tagens, os incentivos de 15% de adicional para 
os professores com mestrado e 25% para os com 
doutorado, procurando-se estabelecer o critério 
do mérito e da competência. 

A lsonomia foi um grande passo para alc_an· 
çarmos salários condignos para os professores 
e funcionários das instituiÇões federais de ensino. 

É imprescindível, também, que nos detenha
mos no ensino âe pós-gradUação e na pesquisa. 
A pós-graduação é o sistema educacional mais 
diretamente ligado com a questão científica e a 
inde)?endência tecnológica do Brasil. 

A Capes, respOnsável pelo setor, tem prestado 
relevantes serviços ao País. Em 1975, ano que 
marca o início de seus trabaJhos espeédicos, tí
nhamos 370 cursos de mestrado e 89 de douto
rado; em 1985, passamos a ter 870 de mestrado 
e 346 de -doutorado. 

Em 1986, foram gastos Cz$140 milhões nos 
cursos de pós-graduação e mais Cz$380 milhões 
em 8.950 bolsãs no País, aJém de US$10 milhões 
em 1.100 bolsas no exterior. Apesar disto, conta
mos com apenas 1 cientista para 4.000 habitan
tes, nível ainda muito baixo. Em 1985, contáva
mos no Brasil com apenas 35 mil cientistas. Desta 
situação constatada resultaram dois documentos 
da maior importância - o ID Plano Nacional.de 
Pós-Graduação e o Programa de Bolsas de Estu
dos no País e no_ Exterior - que se encontram 
em implementação. Além disto, foi focado o valor 
das bolsas em 70% do salário do professor-as
sistente no mestrado e do acljunto no dotourado, 
incentivo dos mais importantes para os objetivos 
perseguidos. 

Ressalte-se aqui, ainda, que o processo de ava
liação promovido pela CAPES nos últimos dez 
anos, através da própria comunidade de profes
sores e cientistas, tem sido muito bem-sucedido, 
demonstrando que o caminho deve ser seguido, 
tambérn_.._nos cursos de graduação. 

É indispensável, também, que ressaltemos os 
esforços do MEC no Setor da educação especial, 
da educação fisica e desportos, da educação na 
informática e pelos meios de comWlicações. 

O comitê nacional que estudou as condições 
da educação especial no Brasil recomendou a 
criação de uma Secretaria no MEC para tratar, 
especificamente, sobre o assunto, o que se tomou 
realidade em 1986. É digno de registro também 
que, após nove anos de demora, em 1986, foram 
reguladas as destinações de bolsas para o setor, 
que, em 1987, com recursos de Cz$216 milhões, 
atenderão 305 mil alunos. 

Apesar dos esca~s recursos para o setor de 
educação física e de desportos, as ações foram 
encaradas como prioritárias. Em 1987 já obtive
mos maiores verbas, o que nos permitiu, especial
mente, atender o Comitê Olímpico Brasileiro. com 
os recursos suplementares à participação dos 
atletas_ brasileiros nos jogos Pan-Americanos, já 
estando- equacionada a ajuda financeira para a 
delegação que irá em 1988 às Olimpíadas de 
Seul. O MEC_també_m_atendeu a todas as exigên
. das para a CBF poder habilitar-se a sediar _no 
Brasil a Copa do Mundo de Futebol de 1994. 

A Fi.lntevê lançou programas da maior impor
tância, como o de "QuaJificação Profissional para 
_o Magistério", '"'VE na Escola", com oito horas 
_diárias de programação. e a "Universidade Viva", 

verdadeiro banco de videos das nossa universi
dades. 

A Funtevê obteve, por acordo com o Ministério 
das Comunicações, o uso do satélíte, que lhe :Pas
sou a permitir a utilização de mais de 350 pontos 
no País, podendo alcançar cerca de 2/3 do territó
rio nacional. De forma gradual e segura, como 
requer o assunto, o MEC_ deu curso às ações 
referentes à informática na educação. Através do 
"Projeto Educam" foram desenvoMdas ações esw 
pecíficas em cinco universidades, através de seus 
centros pilotos de informática. 

FOi institucionalizado o "Concurso Nacional de 
Softwàre Educacional" e, através do "Projeto 
Formar", em pleno andamento, está em curso 
o processo de formação de professores, que deve
rá desaguar, por descentralização, na implantação 
dos centros de informática e educação nos Esta
dos. 

Devo, ainda, afirmar com segurança que a edu
cação brasileira não pode prescindir da vincu
lação de impostos para suas verbas especificas 
no Orçamento, mantendo-se a grande con(ruista 
da Emenda Calmem. A ausência da vinculação 
s6 poderia ser admitida se pudéssemos inserir 
no texto e concretizar na realidade que o Brasil 
teria o seu governo sempre dirigido por um esta
dista. 

A educação, necessariamente, deve ter a prote
ção da vinculação. 

Devo, fmalmente, agradecer ao eficiente quadro 
do MEC, cuja isonomia deixamos em condições 

-de-ser alcançada, aos nossos auxiliares de con
fiança, eficientes e trabalhadores, com deStaque 
a um gtande administradOr qUe muifo ajudou no 
período a educação brasileíra, o então Secretá· 
rio-Geral, Dr. Aloisio Sotero. Manifesto 8 rriinha 
satisfação pelo fato de o Presidente ter escolhido 
para O cargo o eminente companheiro e amigo 
Senador Hugo Napoleão, que tem excelentes con
diçê>es para realizar um grande trabalho no Minis
tério. Registro, ainda, o apoio total que recebi do 
Presidente José Samey, reafumando que consi
dero a "educação a prioridade das prioridades. 

Era o que tinha a diier, Sr. PreSidente. (Muito 
bem! Palmas.} ---

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Concedo a palavra ao er:ninente Senador Vrrgí
lio Távora. como Uder do PDS, pelo tempo de 
dez minutos. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA (PDS- CE. Co
mo líder, pronuncia o seguinte -discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Parece que a aliança do PMDB com o PFL 
não está rompida, porque os dez minutos atribui
dos ao PFL, nós contamos aquí no relógio, foram 
vinte e cinco, mas, em todo caso ... 

O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira) 
- A Presidência pondera no sentido de V. EX 
verificar as condiçôes excepcioriais em que S. 
EX" falou e, nas mesmas condições, V. Ex' tam
bém teria tido este tempo seguramente com qual

-quer Presidente . 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Sr. Presidente, 
é apenas uma questão de bom humor porque, 
realmente, não vamos ocupar nem metade deste 
tempo. É sempre uma verificação que a Oposição 
faz, em termos chistosos, do propalado rompi-
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mento dessa aliança, que nos parece ser s6 na 
teoria e não na prática. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, 
aqui, prometendo voltar, e o faremos quando ins
critos tivermos o necessário espaço na sessão 
para, durante uma hora, com profundidade, per
cutirmos o assunto, afumamos da necessidade 
de, complementarmente àquelas medidas con
substanciadas no Decreto n~ 3267, que apare
cessem oUb"as absolutamente imprescindíveis, de 
maneira a tornar o todo coerente, e que diretrizes 
seguras como deste d~reto-lei, e como Oposição 
não nos furtávamos a dizer, não fossem lançadas 
ao tablado e, depois, tomadas praticamente inefi
cazes e, em grande parte, neutralizadas pela ine
xistência daquelas ontem já citadas. 

Sr. Presidente, não somos futurólogos. Afirmá
vamos da absoluta imperiosidade do Governo, 
em tomando a decisão consubstanciada naquele 
diploma legal, da mesma maneira ter a cora._gern 
suficiente de atacar o déficit público. Esperáva
mos que aquelas medidas_ apregoadas tivessem 
todas uma estreita conexão com as já postas em 
vigor. 

Sr. Presidente, qual a nossa surpresa - aliás, 
náo multa, porque já estamos acostumados a es
ses vens e vais de governo -quando, justamente, 
uma das medidas aqui citadas, discutidas, e até 
aplaudidas pela maioria dos que participaram da 
discussão de ontem, anuhciadas ~lo Governo 
é depois revogada. Pena não estar presente aqui 
o eminente Uder do PFL Mas, do resumo do 
DF-Repórter de hoje tiramos a somatória das 
justificativas dadas pelo Poder Executivo para to-
mar tal atitude. c __ 

Sr. Presidente, não entramos no mérito, vamos 
apenas apresentares fatos. Óbvio, em sessão pos
terior, reafumamos: faremos a dissecação de todo 
o conjunto. Mas, se não desejamos lançar deter~ 
minado imposto que é-- não discutamos se bom 
ou mau - dentro do sistema, uma das peças 
do pacote, ou nome semelhante que se queira 
dar, a ser apresentado à Nação, por que ·razão 
a esta comunidade são fornecidas tais razões, que 
nos permitimos alinhar rapidamente? 

S. E".x' não diz sim à irilciátiva do Sr. Ministro 
da Fazenda, devido a: 

I) as pressões polfticas, propriamente di
tas, que se avolumaram sobre o Planalto nos 
últimos dias, na esteira do aumento do dólar 
no paralelo; 

2) a decisão teria que ser remetida ao 
Congresso através de projeto de lei, enquanto 
que o pacote fiscal virá sob a forma de decre
to-lei; 

E gostariam os, Srs. Senadores, que prestassem 
bem atenção ao item dois. 

3) imposto é de dificil aplicação, com pro-
blemas graves de operadonalizaçâo; 

Também será percutido daqui a pouco este 
item. 

4) geraria pouca arrecadação. Idem, 
idem. 

5) a observação de outros países revela 
que essa modalidade de imposto estaria em 
extinção._ 

Sr. Presidente, será possíveL 
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O Sr . .Joio Menezes - Permite V. Ex<' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ~VIRGIUO TÁVORA - Já concede
remos o apâtte a-v. f:xf, nobre Senador. 

Será possível que, primeiro, a atual Adminis~ 
tração Federal não tivesse conhecimento como 
base para sua decisão que esse imposto está em 
extinção nos outros países? 

Não é da noite para o dia que os outros países 
reconhecem o que estamos esclarecendo. 

Será admissível que seus cálculos não disses~ 
sem- não estamos discutindo o mérito4 s6 esta
mos nas preliminares - que geraria ele pouca 
arrecadação? Será crível que não soube_sse para 
que S. EX' tem Secretaria de Receita e que o 
imposto é de difícil aplicação, com problemas 
graves de operacionalização? E "af' está o "xis" 
do p~oblema: sempre dissemos aqui, e em pro
nunoamentos que fizemos na Assembléia Nacio
nal Constituinte, que a criação do Imposto sobre 
o Património Uquido pressupunha a coragem ne
cessária para, num tempo determinado, o Gover
no extinguir os chamados papéis ao portador 
sem o que seria apenas um esforço em veio, um~ 
farsa. Será possível, absorvível a afirmação - e 
nes_te instante com que prazer vemos chegar o 
emmente Senador Carlos Chiarelli aquf ao plená
rio - que mais uma vez S. EX' deixa de tomar 
urna providência porque acha que o resto do "pa
cote" podendo ser feito por decreto-lei, deixa de 
agir por lembrar-se que esta parte exigiria o envio 
de um projeto de lei ao Congresso? 

E, fma1mente: pressões_ políticas. 
Sr. Presidente, o que é que dissemos sempre 

aqui, o que é que arrasou com o Plano Cruzado? 
ÉS_Ext não saber ou não Poder dizer esta palavra 
de três letras uma consoante e duas vogais -
três letras - "não". 

Ancestral meu afmnava que a desgraça do ho
mem era não saber dizer a palavra "não" a tempo. 

Então, Sr. Presidente, sem ser futurólogo, tudo 
aquilo que ontem afirmamos, e que foi brilhante
mente aduzido com considerações as mais diver
sas pela, digamos, aJiança rompida. mas que ainda 
existe -através da palavra de seus Uderes Carlos 
Chiarem e Fernando Henrique Cardoso. se realiza 
24 h?ras d~pois. Mas, em que país estamos, que 
medidas deJXam de ser tomadas por essas razões? 

Vamos ouvir o aparte do eminente Senador 
JQão Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
'Virgílio Távora, estou ouvindo com muita aten
ção ... 

O SR. VIRGiuO TÁVORA- V. Ex' estava 
presente no nosso disrurso de ontem? Tivemos 
o prazer ... 

O Sr. Jojo_Menezes -Eu acompanho sem~ 
pre V. EX' 

O SR. VIRGIUO TÁVORA - Gostariamos 
que V. EJttS reportasse ao que ontem opinamos, 
porque a parte de hoje é apenas uma sua comple
mentação em face do inopinado da noticia. 

O Sr. João /ttenezes- O que quero opinar 
é q~e V. _Exf f~ criticas acerbas a esta situação 
e nao à situaçao financeira do País. 

O SR. VIRGiUO TÁVORA- Elas não são 
acerbas, são até muito suaves. Acerbas se subís
semos àQUela tribuna e disséssemos a metade 

do que a maioria aqui do Plenário delas está pen-
sando. . ~ 

O Sr. Joio Menezes - V. EX' vai deixar eu 
dar o aparte ou não? V. EX' já foi Governo e conti
nua sendo, como diz aqui o eminente Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR- VIRGiuO TÁVORA- Não. Perdão! 
Governo são V. Ex" 

O Sr. João Menezes-V. EX' protesta porque 
não fui eu quem disse, foi o Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR- VIRGfuOTÁVORA-S.Ex'foil.íder 
do Governo até há pouco tempo aqui, nesta Casa. 

O Sr. João Menezes -Já fui do PDS num 
regime difícil, e vi as dificuldades que atravessou 
os últimos anos de Governo do Presidente -João 
Figueiredo. Agora, o Presidente José Samey sofre 
também dificuldades enonnes no seu Governo, 
e sofre pela incapacidade dos homens que o cer
cam. E esta incapacidade na parte_ financeira e 
econômica vem do quê? Vem -da ligação que S. 
Ex'- tem com o Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro, porque o Ministro da Fazenda sem
pre foi homem do PMDB e esse Ministro, agora, 
cria dificuldades maiores. V. EX' .está aproveitando 
para fazer uma crítica muito justa, porque nunca 

-vi se fazer um plano econômico e se anunciar, 
com 30 dias antes, o que é que se vai fazer, ficar 
debatendo e anunciando as coisas mais variadas. 
V. EX' viu essa história de Imposto sobre as Grano 
des Fortunas? Isso é um absurdo que V. Ex' já 
comentou aqui e até já apresentou uma emenda 
~ sentido diferente. Mas, S. EX' cria, a toda hora, 
dificuJdades ao Governo. V. EX' vê que nesse tal 
pacote, ou embrulho, ou que nome tenha, tam
bém há outra coisa interessante, a alteração da 
cobrança do Imposto de Renda. sobre a proprie
~de agrfcola. Vê V. EX', que vão procurar justa~ 
mente "casa de formiga" para mexer. Parece até 
uma coisa feita orquestrada para criar dificuldades 
ao Governo. Então, toda essa situação é, no meu 
entender, em função daqueles que cercam mais 
de perto o Presidente da República. Parece-me 
que isso é fundamental. Então, esses fatos todos 
dão asas para que V. EX', com o seu senso de 
humor costumeiro, reconhecido e interessante, 
possa usar todos esses detalhes, e o faz muito 
bem, para fazer críticas que julgo acerbas, que 
diz ainda que são doces e amenas. Muito obrigado 
a V. Ex' 

O~ SR. VJRGiuO TÁVORA- Antes de ter· 
mos o prazer de ouvir o eminente Senador e ami· 
go Fernando Henrique Cardoso, diríamos apenas 
a V. EX' que não são críticas; repetimos, criticas 
seriam se fossemos à tribuna e traduzíssemos 
metade do que pensa este Plenário sobre a condu
ção econômica deste País. Mas o que fazemos 
é um apelo para a volta à realidade. Não pensem 
que por sermos da oposição, por sermos adver~ 
sários de S. EX' o Senhor Presidente da República, 
somos inimigos do País. QueremoS é que essa 
política económica dê certo. 

O Sr. João Menezes - Mas ninguém disse 
isso, nobre Senador. 

O SR. VJRGiuO TÁVORA - Agora. com 
que tristeza verificamos que 24 horas depois de 
termos alertado ao_ Governo da necessidade de 
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ter um "pacote", um plano, um nome que os 
Srs. quefrarn dizer, coefente- parece que a pala~ 
vra coerente foi ontem a mais aplicada aqui -, 
da noite para o dia noticia-se que o Senhor Presi
dente da República anuncia: "não se faz meUs 
isso! E as razões veicUladas pela imprensa -
não somos pa1acianos. não gozamos da intimi
dade do Plana1to - e são essas que aqui estão 
citadas, obrigam a todos nós, delas discordar pro
fundamente. Nós podemos, todos podem fazer 
coro com S. ~ da justeza da rriedida de não 
criar o imposto sobre o património líquido, mas 
não pelas razões expostas. Mais ainda, não depois 
de ter sido fartamente anundado pelo Sr. Ministro 
da Fazenda. Então, é pãra este fato grave que 
chamamos a atenção de todos: vamos abrir os 
olhos. Não façamos como a nobreza francesa 
de 1792 e 93. Meditemos que deu no que deu. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Per· 
mite V. & um aparte? 

O SR. VIRGiUO TÁVORA - Com ,prazer, 
ouvimos V. ~ ----

0 Sr. Fernando Henrique Cardoso- Com 
as últimas palavras de V. Ex• quase desisti de 
falar. V. Ex!' falou _da nobreza francesa, da Revolu
ção Francesa e aí fiquei com medo que V. Ex' 
estivesse começando a pregar solução semelhan
te. 

OSR. VJRGiuOTÁVORA-Asoluçãofran· 
cesa foi espontânea. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - De
baixo para cima. E V. Ex- disse aqui que se expres
sasse metade do que o Senado pensa seria muito 
mais grave; imagine se o Sefiãdo eXpressasse-a 
metade do que o País pensa? Afseria a Revolução 
Francesa. 

O SR- VIRGiuOTÁVORA-Dondevê que 
novamente, como dissemos contra-aparteando, 
parece que V. Ex' está bem destinado a uma das 
cadeiras do lado esquerdo do plenário. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Uma 
cadeira do lado esquerdo é uma idéia boa para 
mim. 

O SR. VJRGiuO TÁVORA- Soyez bien
venu. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Mer· 
d. O que eu queria dizer a V. Elr é ·que realmente 
essa questão de, de repente, retirar-se_ ao que 
me foi colocado, parece-me surrealista. Prefiro 
acreditar que não aconte<:eu porque o Ministro 
da Fazenda não está no Brasil, está fora do Brasil. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA -Mas o Oleie 
das decisões executivas, parece-nos é o Senhor 
Presidente da Repúblíca, Ou seja, José Samey! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Por 
isso quando o nobre Senador João Menezes disse 
que o Presidente está mal cercado, imagino que 
S. E:xf não esteja pensando na família do Presi
dente, a quem defenderia imediatamente. O Mi-
nistro não está aqui. - -

O Sr. Joáo Menezes- Não ouvi V. Ex' 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Disse 
que espero que V. Ex" ao dizer que o Presidente 
está mal orientado pelos mais próximos, não este
ja pensando no circulo de afetividade, senão no 
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círculo político, porque o círculo técnico, a direçilo 
económica não está aqui. Essa informação, que 
foi prestada pelos Jornais, é uma decisão exclusi
vamente do Palácio do Planalto. Parece-me sur
preendente que o Palácio do Planalto tenha infor
mado - não sei quem _informou pela imprensa 
- fragmentariamente, sem que soubéssemos. 
organizadamente do que se trata. Nunca fui infor
mado a respeito desse dito "pacote", e acredito 
que os outros Lideres aqui presentes tampouco 
o foram. _Lemos pela imprensa que haveria certas 
medidas, que comentamos ontem aqui. V. Ex" 
é até autor de proposta na ConstlbJinte a respeito 
do Imposto sobre Património Líquido. O Senador 
Jarbas Passarinho votou a favor deste imposto, 
assim como todos votamos. Portanto, nós o con
sideramos exeqilivel. De repente, saem noticias 
de que o imposto não é factível. Por quê? Porque 
houve uma grande reação contra ele. De onde 
veio ela? Veio da área poderosa do Brasil. E há 
um argumentO inais forte do que a área poderosa 
que junta todos no sentido de bloquear esse im
posto: é a desconfiança de que, seja qual for o 
ilnposto, por mais justo que seja. a destirutção 
que será dada ao recurso, dessa fonna extraido, 
não é a melhor. Mas quero qualificar este "me
lhor", como já qua1ifiquei ontem. O que se faz 
no Brasil é tomar recursos, através de impostos, 
de quem tem algum dinheiro e destiná-los não 
ao gasto corrente do Governo - o Governo não 
está abusando do gasto corrente- mas aos sub
sídios, ao pagamento d~ juros para os tomadores 
de titulas da dívida interna e também para cobrir 
o rombo das estatais, derivado de uma política 
de preços que visa novamente favorecer indús
trias privadas. Este é o miolo da questão. Este 
conjunto é que deve _ser modificado. Quando o 
Ministro Bresser Pereira começou a se mover no 
sentido correto de criar condições para acabar 
com isso, o !>laqueio político foi imenso. Antes 
que S. EX' voltasse ao Brasil, o Presidente da Repú
blica já anuncia, ou manda alguém dizer, ou então 
alguém sem autorização do Presidente disse -
o que é mais grave ainda - que esse _imposto 
não vai ser criado. Assim, francamente, não há 
Governo_ nem Oposição. Sem um rumo não há 
o que se SUstente. Acho que é esse o pensamento 
que hoje predomina no País. É preciso __ que haja 
rumo, seja ele qual for; se o rumo for melhor, 
para o bem, melhor ainda, iremos sustentá-lo; 
se o rumo for contrário ao que pensamos ire:mos 
criticá-lo. Mas hoje a impressão que se tem é 
a de que o País está sem rumo, e não posso 
deixar de dizer que V. ~tem razão. Não há nada 
que se justifique, pelas razões expedidas, susPen
der-se esse imposto. 

O Sr. JOáo Menezes - Eminente Senador 
citado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso. 
encareço um pequeno aparte para uma explica
ção com poucas palavras. 

O SR. VJRGiuO TÁVORA - Com prazer, 
ouVimos o aparte de V. Ex", condicionado-o à 
permissão do Sr. Presidente. 

OS~. PRESIDENtE (José lgnácio Ferreira) 
-Apenas solidto ao Senador João Menezes que 
seja breve, tendÇ> em vista a necessidade de pros
seguirmos com a sessão. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador, 
fiquei até estarrecido porque o eminente Senador 
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Fernando Henrique Cardoso é o Líder do PMDB, 
e, naturalmente, vejo pelos jornais, que está sem
pre em conversa com o Ministro Bresser Pereira, 
reunido aqui e acolá, no gabinete, no Senado. 
É lastimável que o Uder do PMDB não diga aqui, 
porque soube pelos jornais, o que está aconte
cendo. Eritão, eisSe Ministro que é do PMDB, que 
está jogando este País no caos, não_conversa nem 
com os seus üderes políticos? O Uder da Casa? 
Então, veja que há um absurdo total em tudo 
isso. Estou de acordo _com a crítica que V. EX 
faz. Penso que há uma desordem total e absoluta 
Essa desordem é fundamental porque quem é 
que está orientando a vida política e econômica 
neste País? É o Ministro da Fazenda. Quem é 
o Ministro da Fazenda? É homem indicado, sem
pre foi, pelo PMDB. Essa é a reaJidade. E vem 
aqui o meu eminente Uder com a sua verve fran
ce&a, aproveitando, como se não conhecesse na~ 
da, que não sabe de nada e soube pelos jornais. 
Fico, então, estarrec;ido com tudo isso. O Ministro 
da Fazenda não é Ministro do PMDB? E ninguém 
conhece coisa: nenhuma? De modo que V. EX' 
tem toda razão; a bagunça é grande porque o 
PMDB faz essa bagunça e ninguém mais se enten
de neste País. Essa é a realidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nós 
s6 discordamos sobre quem faz a bagunça. Penso 
que ela está mais em cima. 

O SR. VJRGiuOTÁVÓRA-Sr. Preslcfente, 
c()nfessamo-nos_ gratos pela benevolência de 
v.& 

Mais uma vez queremos dizer aqui que o nosso 
intuito não foi jogar PMDB conb"a PFL porque 
parece que vivem no melhor de todos os mundos, 
ultimamente, pelo que vemos. Foi, Sr. Presidente, 
mais uma vez repetimos, biado de alerta: cuidado 
que o barco está navegando entre muitos esco
lhos e não estamos vendo uma pilçrtagem segura, 
com um roteiro certo a seguir. 

Era o qUe queríamos dizer, Sr. Presidente. (Mui
_to beml) 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
O!aves. (Pausa.) 

S. Ex'~' não está presente. 
Concedo a palavra ao eminente Senador João 

Menezes. -

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pronun
cia o _seguinte discursoJ ~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

"Teus irümigos são todos os que se julgam 
ofendidos com o fato de estares ocupando 
o Prin-cipado. E, do mesmo modo, não podes 
ter por amigos os que ali te. c_oiocaram, por
que estes não podem ser satisfeitos como 
desejavam." 

fv\a:quiavel, "O Príncipe". 
Sr. Presidente, desde que assumi o Sertado, 

fiz notai" a minha preocupaÇão em rela:çãO"ã situa
ção social, econômica, política e financeira do 
País e, hoje, estou mais preOcupado do que na
quele dia, porque vejo a situação cada vez_ mais 
embaraçosa e mais emba:r~çada. Diz-se que o 
povo tem a memória fraca e é por isso que nin
guém mais fala naquela célebre ocorrência no 
R"10. de Janeiro com o Presidente da República 
em que poderia ter perdido a vida; S. Ex" escapou 
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por pouco e não foi um ataque ao Senhor josé 
Samey; foi um ataque ao Presidente da República, 
à autoridade máxima do País. E o que aconteceu? 
Depois de pouco tempo, o Presidente da Repú
blica, com o seu espírito de conciliação, como 
um homem da conversa, um homem que gosta 
de apaziguar, perdoou todo mundo, não tocou 
adiante o processo e repetiu o fato do Presidente 
Juscelino Kubitschek, como ele o fez emJacarea
canga, mal comparado. 

Depois o que acontece? V ~aja o Presidente José 
Samey a Belém do Pará. Por que terá ido Sua 
Excelência o Sr. Presidente a Belém do Pará, 
quando até a Constituinte já trata deste assuntO, 
no Capítulo das Disposições Transitórias? E lá 
houve novamente outra manifestação com slo
gans para o Senhor Presidente: ''í='ora Samey". 
E para o Sr. Ministro da Reforma Agrária Dr.Jader 
Barbalho eles diziam assim: "O povo não é bobo, 
cala a boca demagogo", conforme me informou 
o Senador Jarbas Passarinho. 

Então, tudo isso poderia ter sido-eVitado, por
que o Senhor Presidente da República não preci
sava ter ido lá. Pela televisão Sua Excelência teria 
falado a toda a população da Amazônia e teria 
tido uma repercussão enorme, porque teria sido 
ouvido não só pela capital, Belém, como pOr todo 
o Estado do_ Pará, a notícia do ato de reposição 
das terras que haviam sido tiradas anteriormente, 
pertencentes à Amazônia. 

Por quê? É porque as -pessoas que rodeiam 
o Senhor Presidente não têm capacidade; pessoas 
que não têm condições, porque se as tivessem, 
evitariam tudo isso; estes fatos não estariam acon
tecendo e _o Senhor Presidente não estava sendo 
sacrificado aqui e acolá, vítima de imprudência 
das autoridades que o cercam. 

Vejo, por outro lado, que acabamos de debater 
esta politica do Ministro da Fazenda. J:: urna polí
tica que ninguém entende. Vem do Ministro Funa
ro até o Plano Cruzado, que foi tudo ao fundo; 
o Cruzado n~ 2 piorou ainda mais - agora entra 
o Ministro Bresser Pereira ... 

O Sr. Cid Sal>óla de Clll'1llllho - Pennite 
V. Ex" wn aparte, antes que mude de assl.Ulto? 

O SR • .JOÃO MEI'IEZES -V. EX' me honra 
muito com seu aparte, só pediria que me deixasse 
terminar essa parte. 

O Sr. Cid Sabóla de Camdho - Pois não. 

O SR • .JOÃO MEI'IEZES - Vem o Ministro 
Bresser Pereira e, desde que S. Ex" está no Minjs.. 
tério, todo dia cria um frisson na sociedade do 
Brasil Vai para os Estados Unidos, volta, leva a 
comitiva, volta com a comitiva; traz propostas; 
não vai entrar o FMI, entra o FMI; chega aqui 
a delegação do FMI para examinar, o PMDB grita 
contra o FMI e depois diz. que já aceita acordo 
com o FMI. Então, é uma confusão gera] que 
há neste País, criada por essa falta de orientação 
dos auxiliares principais do Sr. Presidente da Re
pública. 

Muito me honra o aparte de V. Ex!', nobre Sena
dor Qd Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóla de Canralho - Gostaria 
apenas de fazer uma observação sobre os deta
lhes do seu pronl.Ulciamento a respeito do aten~ 
tado que o Presidente sorreu no Rio e dos aconte
cimentos de Belém do Pará. Acho que o Presi-
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de_!)._t~_está muito certo em ter o coração sempre 
aberto· e ter muita compreensão para com esses 
fatos, porque o que falta no Brasil é exatamente 
a prática que leve a wna aceitação do compor
tamento popular. As pessoas podiam compreen-· 
der o povo e tratar de dar uma interpretação mais 
amena aoS acontecimentos onde o povo direta
mente aparece. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 
entendo que se o Presidente tosse forçar a aplica
ção da Lei de Segurança Nacional, S. Ex" estaria 
caminhando para um comportamento absoluta~ 
mente contraditório para com a linha do PMDB, 
que sempre condenou essa mesma Lei de Segu
rança Nacional. O Partido teve mesmo como pla
taforma-1Utar contra os exageros da ilegitimidade 
desse diploma legal. Isso é verdade. E o Presi
dente, então, foi compreensivo, f'oi de um com~ 
portariiehlO real de estadista ao não querer apro
fundar aquelas investigações e prejudicar pessoas 
que roram tomadas de urna certa emocionalidade 
num determinado momento, Acho que o Presi
dente está af'eito a tolerar as manifestações popu
lares. E num momento dificil, como esse pelo 
qual passamos, essas manifestações vão ficando 
cada vez mais comuns. Hoje, são desfavoráveis; 
amanhã, são favoráveis; ontem, eram ravoráveis; 
hoje, são desfavoráveis. Não podemos apenas nos 
acostwnarmos ao povo, quando o povo aplaudir. 
Devemos também ter compreensão para com 
o povo, quando ele protesta. Os invasores devem 
ser coibidos e a segurança presidencial deve ter 
aquela capacidade premonitória para evitar esses 
acontecimentos. De qualquer maneira, louvo o 
Presidente pela bondade que Sua Excelência ma
niresta, pelo espírito democrático que Sua Exce
lência deixa transcender exatamente nas suas ati
tudes, quando não aprofunda esse caráter investl
gatório e punitivo, conseqüentemente. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato a 
V. EX' 

Confirmo· aqui a posição do Presidente daRe
pública, que é aquela de conciliar. Esse rato de 
Sua EXcelência conciliar tem criado as maiores 
dificuJdades. Então, nessa parte do Ministério da 
Fazenda tem sido terrível, porque tudo fica sob 
a responsabilidade do Presidente da República 
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- PMDB - que controla as finanças, cria todas 
as dificuldades entrando por caminhos os mais 
diversos: ora quer wna coisa, ora quer outra; ora 
é contra o FMJ, ora aceita o FMI. Então, é uma 
coisa sem pé nem cabeça. 

Esse fato não é s6 em relação ao Ministério 
da Fazenda. Se rormos ao Ministério da Previ~ 
dência e Assistência Social, deparamos com difi
et.ddades criadas pelo então Ministro Raphael de 
Almeida Magalhães ao Presidente da República, 
com o procedimento ilegal da compra de aparta
mefrtos e de ambulâncias, com a publicação es
candalosa de propaganda nos jamais. Tudo isso 
teve repercussão no Pafs. Tudo teve uma reper
cussão muito grande, e quem é o responsável? 
É o Pfesidente da República, porque o Ministro 
é do Presidente da ~epública, é Sua Excelência 
o responsável. E esse desrespeito pela lei está 
dando encorajamento à trapaça, ao subamo, ao 
servi1ismo, ou à glorificação. Isto é que está acon~ 
tecendo no País; isto está acontecendo bem perto 
e bem junto ao Presidente que, afmal é o respon
sável por tudo. 
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Vejam ·V. ~ a questão do software, de onde 
é que velo? Do outro Ministro do PMDB; criam-se 
situações as mais difíceis para o País. Se não 
rosse o equilíbrio do Senado FederaJ teria sido 
pior o resuJtado. E quem é o responsável? É o 
Presidente da República. E quem criou todas estas 
diflcuJdades? Foram os seus Ministros. A que par
tido pertencem os Ministros? Ao PMDB. Estou 
dizendo aquilo que está-se passando, é a realida
de. Não estou inventando nada, não estou criando 
nenhuma dificu1dade. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me 
v.-~ wn aparte? -- -

O SR. .JOÃO MENEZES- Honra-me V. EX' 
com o aparte que sempre que o faz me deixa 
muito feliz. 

O Sr. Jutaby MagaDtães - Nobre Senador, 
com o último parágrafo do seu pronunciamento 
V. Ex" praticamente tirou a razão do meu aparte. 
V. Ex" passou a considerar que o Presidente da 
República é responsável por todas essas ações. 
Logo no início do pronunciamento dava a enten
der que os responsáveis eram apenas aqueles 
que o cercavam. A minha satisfação do meu apar
te é mais em relação ao início do seu pronuncia
mento. Mas. de qualquer forma, gostaria de fix:&r 
bem que nós ainda estamos no regime presiden
cialista e que o Presidente da República é respon
sável por todos do seu Governo. Porque quando 
V. Ex" fala em software, ou na lei do software, 
quem assinou a mensagem que veio para o Con
gresso Nacional foi o Presidente da República. 
Acredito que quando uma pessoa assina um do
cumento, ela assume a responsabilidade pelo que 
consta nesse documento, seja de quem for a idéia 
ou a sugestão apresentada. Então, o responsável 
é o Presidente da Repltblica, como também é 
responsável por todos os atas administrativos, 
principalmente numa hora en que Sua Excelência 
diz que não tem compromisso com nenhum par
tido ou grupos e que vai fazer do Governo uma 
"ação entre amigos", o que deve ser reprovado. 
O Presidente da República não pode fazer no País 
wna "ação entre amigos" e taJvez por isso ele 
esteja errando tanto. 

O SR. JOÃO MEI"fEZE8 - Muito grato a 
V. ~. que concorda comigo fmalmente de que 
o responsável é o Presidente da República por 
todas as estripuJias que os Srs. Ministros do PMDB 
estão fazendo, que praticam os atas ilegais e até 
absurdos. O Senhor Presidente da República está 
assumindo essa responsabilidade toda, ninguém 
pode negar, porque esse é um fato _verdadeiro. 

Assisti, outro dia. a V. f:x!' e aõ Senador Ruy 
Bacelar falarem em retaliação na Bahia, que o 
Senhor Presidente da República não daria dinhei
ro para o seu Estado, etc. Já vi nos jornais de 
ontem ou de anteontem que Sua Excelência já 
vai liberar verbas para o Estado da Bahia, não 
sei ao certo quantos bilhões de cruzados. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex~ permite 
uma explicação sobre este assunto? 

O Sr. Joio Menezes- E o que me parece 
Sua Excelência vai conceder verbas para outro 
Estado, também. Então, nãO acho nada demais ... 

O Sr • .Jutaby Magalhães - Permite V. Ex" 
explicar que essa opinião é infundada? 
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O SR. JOÃO MENEZES - Não é minha 
opinião, foi o que li nos jomaJs. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Posso dar uma 
explicação sobre o assunto? 

O SR. JOÃO MENEZES - Vi no jornal 
que o Senhor Presidente vai dar alguns bilhões 
de cruzados para que se cumpra um certo prograw 
ma Então, não exfste aquela retaliação alegada 
por V.~ e pelo Senador Ruy Bacelar. O Presiw 
dente da República quer acertar, quer ajudar, mas 
não pode, porque recebe de todos os lados ações 
contrárias. 

Todos precisamos ter um pouco _de juízo e de 
responsabilidade. Este Pafs precisa ser mais sério. 
Nós, homens públicos, temos que enfrentar a rea
lidade com seriedade, porque o que está acont~ 
cendo é uma coisa tenivel e desmora1izante. 

Na sexta-feira, abri o Jornal de Brasilla e 
li que estavam programadas oito greves! Elas sã_o 
diárias, quando acaba uma, começa outra! E as
sim está sendo, neste PaíS.-Seguidamente. 

Como é que pode estabelecer uln equilíbrio? 
Depois se reclama de tudo: que as mercadorias 

e o custo de vida vão subir, mas estamos criando 
essas dificuldades, porque a greve existe para 
quê? Geralmente, em função de aumento de salá~ 
rio ou melhores condições. 

Está certo, mas para o Estado fazer -iSso tudo, 
para que as empresas se mantenham, tem que 
haver aumento do preço da mercadoria. 

Subindo o preço, no dia seguinte sai no jornal: 
'Vão subir os preços do arroz, do feijão, da gaso
lina e demais". Por que o Governo não acaba 
de uma vez com essa fiscalização, e com a SONAB 
que não adianta nada? 

Acabem com isso e deixem o preço na rua/ 
Demem cada um assumir a sua responsabilidade 
por aquilo que faz e apliquem -a lei -que existe. 
Não existe uma a lei de greve vigente? Existe! 
Por que não se aplica a lei? Por que se tem vergO
nha de aplicá-la? Não podei Ela tem que ser apli
cada! 

Este fatO é constatado e nós todos, políticos, 
somos responsáveis. Ou agimos com seriedade 
procurando, realmente, chega a um denominador 
comum, ou este País fica ingovernável .. 

O ~r. Ronan nto- V. Ext permite um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- ... porque as difi 
cu1dades são diárias, são prementes, pois quando 
se propõe sulucionar um assunto, aparece outro. 
Está todo mundo redamando e Isso é também 
na área política. Pode haver mais dificuldades do 
que na área política? Não: TOdo mundo falando, 
reclamando, do que se está fazendo. Ninguém 
fica satisfeito com o que se está realizando. 

Ouço com prazer o aparte de V. Ex' 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, o que 
me está assustando em tudo que V. ~fala neste 
momento-aliás, tem sido uma atitude constante 
de V. EX' nos últimos dias, principalmente no últi
mo mês - é a coerência: o Partido de V. Ex', 
que tem mostrado tão aquerrido na Oposição 
a este Governo, questionando tudo, ao mesmo 
tempo, participa do Governo com aJguns minis
térios- e por que não dizer os mais importantes 
e melhores ministérios. Então, a coerência é qUe 
não estou entendendo do entre o falar e o agir, 
entre o discurso e a prática. Isso s6 que não estou 
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entendendo, Senador; no mais, entendi tudo. Mui
to obrigado a y_. fX1' 

O SR. JOÃO MENEZES -É porque V. Ex" 
não prestou atenção; se prestasse ... 

. O Sr •. Ronan Tito- Mas, Ext, tem gente que 
presta atenção e tem gente que não presta. 

O SR. JOÃO MENEZES - ... se prestasse 
atenção, e naturalmente V. Ex" presta, verificaria 
que quem cria dificu1dades são os Ministros do 
PMDB; os Ministros do PFL estão quietos aí, estão 
s6 fazendo pouca coisa e é essa a diferença que 
V. Ex' não faz ... 

O Sr. Ronan 11to-Ministro não deveria ficar 
quieto. 

O SR. JOÃO MENEZES - .. jsso existe e 
ninguém pode tirar ou querer apagar do quadro, 
porque está aí. Então, a minha preocupação, a 
nossa preocupação é com a situação geral, por
que acho que, ou procuramos o equilibrio, ou 
procuramos agir com seriedade, ou procuramos 
agir até com sacrifício, ou este País vai por um 
caminho que não sabemos; vamos para o indefi
nido. A bóssola está dificil de funcionar porque 
ninguém sabe diretamente qual é o rumo, quaJ 
é o dia de amanhã. Essa é a grande realidade. 
Está na hora de todos, políticos, que saibas res
ponsáveis, assumirmos essa responsabilidade e 
procurarmos lutar, com todas as nossas forças, 
no sentido de equilibrar a vida da Nação. 

Vim a esta tribyna, porque vi, ontem, o progra
ma do Partido Comunista do Brasll na televisão 
e digo que fiquei biste. Pensei que o Partido Co
munista traria uma novidade e que,_ realmente, 
apresentaria alguma coisa_aproveitável. O progra
ma foi demodé, sem nenhuma novidade. Fez 
apenas reprisar o que estamos, todos os dias, 
falancJo. Não trouxe uma idéia, uma solução para 
apresentar ao País. Vi todo o programa e não 
houve qualquer profundidade. Foi aquele ramer
rão de todos os dias. Pensei até que o Partido 
Comunista traria idéia socialista, traria algo que 
representasse o socialismo, mas não~ representou 
coisas arcaicas, sem nenhum progresso; repre
sentou um atraso díário e constante. Então, quan
do assisti ontem a esse programa, fiquei pensan
do em nossa situação política ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Informo que o tempo_ de V. Ex.' está esgotado. 

OSR.JOÃOMENEZES-Refletieverifiquei 
que quer se apresentar como socialista ou comu
nista, que seria o socialismo avançado. Enfim, 
o que televisionaram foi a repetição daquilo tudo 
que se está falando: luta entre_ empregado e pa
trão. Ainda berri que não se falou muito em traba
lhador, porque trabalhador abrange a todos. A 
palavra trabalhador é impunemente usada. Fala
ram de reforma agrária, entretanto não disseram 
como rea1izá-la. Falaram em dívida externa, capi
tal estrangeiro, empresa nacional, mas não disse
ram como enfrentar ou atacar esses problemas. 

Então foi uma tristeza Vi aquele antigo chefe 
comimlsta, o J_oão Amazonas, e fiCJl,lei até com 
pena--=--cTeiO que_ é meu corttimâneo -- , -era 
companheiro do Pomar, que era um grande no
me,_f~i _um lutador, foi até um guerriJheiro, escre
veu um livro sobre guerrilha. 

O que vi ontem no programa deixou~me pro
fundamente triste, porque mostrou o grau de inte· 
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ligência, de capacidade da classe política. Eles, 
como jovens que estão num partido novo, deve
riam trazer novas idéias, mas não: repetiram o 
que o Jô Soares fala no programa da televisão. 

Ora;Sr. Presidente, Srs. Senadores, é lastimável 
o que está acontecendo. E é nossa presença nes
sa tnbuna, justamente para transmitir nossa preo
cupação quanto aos rumos que vamos trilhar. 
Porque todo mundo reclama, todo dia são novos 
fatos que aparecem na vida póblica, mas o fato 
é qUe ninguém comparece ·parã- dar soluções e 
nós estamos precisando de soluções e não de 
reclamações. 

Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ex!> pelo 
tempo, mas eu achei que deveria dizer essas coi
sas que disse por estar no meu espírito essa preo
cupação constante ·com -os interesses do PaíS. 
Porque ou nós tomamos um novo rumo, ou va
mos à garra. 

Essas greves que se fazem diariamente são or
ganizadas, são greves revolucionárias que estão 
procurando- chegar a um fim, que é __ a desesta
bilização do poder. Portanto, maiS Uma veZ, deixo 
a minha palavra e a minha preocupação, que já 
tenho transmitido a quem eu posso e a quem 
achei que devo transmitir. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
-Tem a palavra o nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE.Pronun· 
cia o seguinte discurso.l - Sr. Presidente, Srs._ 
SenadOres: 

Realizou-se em Brasília o segundo Fórum Na
cional de Dirigentes Municipais de Educação, do 
qual tive a honra de participar, com o objetivo 
de discutir temas ligados à questão educacional 
em todos os seus níveis, encontrar fórmulas que 
possam melhor satisfazer às exigências do atuat. 
momento da vida nacional, e contribuir, assim, 
para a construção de llli'ia sociedade democrá
tica. jiistà e solidária. 

Vivemos um singular e importantíssimo mo
mento da construção e viabinzaÇãO do nosso País; 
momento que pede a união de todos os brasi
leiros. 

Dentre os problemas que, no plano social brasi
leiro, mais nos preocupam, pela sua importância 
e complexidade, avultam as questões ligadas à 
educação, e, dentre elas, a da prioridade absoluta 
que deve ser dispensada ao ensino fundamental. 

O reconhecimento da importância dessa reali
dade deve nortear todos -esforços dos reSpon
sáveis pelo ensino em nosso País, no sentido de 
priorizar o setor educacional, não só pelo reconhe
cimento da educação como direito de cada um 
e dever do Estado - assegurado constitucional
mente através do ensino fundamental, obrigatório 
e gratuito, indusive para aqueles que a ele não 
tiveram acesso na idade própria - mas porque 
ele representa, como destacou Rui Barbosa, a 
mais criadora de todas as formas económicas 
e a mais fecwtda de todas as medidas financeiras. 

A realidade do ensino a que me refiro mostra, 
assim, que, no Brasil, existe uma invariável dicoto
mia, como observa Hélio Jaguaribe, entre uma 
parcela minoritária da população, que opera uma 
modema sociedade que cresce e se industrializa 
e nela vive integrada, usufruindo de uma apre
ciável capacidade produtiva, tecnológica e geren~ 
cial, e wna outra majoritária, tanto rural como 
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urbana, desprovida de condições para desfrutar 
dos beneficias da educação e da cultura. 

No Brasil, além disso, maJs de 60% da econo
mia está nas mãos do Estado, devendo, em con
seqüência, caber-lhe o dever primacial de propor
danar os recursos indispensáveis à educação ftm
damental e corrigir as distorções advindas das 
disparidades interpessoais e inter-regiona.is. 

Sr. Presidente, Srs. Sen'ãdores. No fórum a que 
me estou reportando, foi discutido o problema 
da centralização dos programas educacionais no 
Brasil. 

A propósito, considero como das mais impor
tantes a necessidade de se processar a descentra
lização do sistema educacional, e de se garantir 
o plurarismo e a liberdade do campo do ensino, 
a ftm de que se assegure a desejada autonomia 
aos Estados e municípios, através deles às comu
nidades educacionais e à escola. Só assim, acre
dito, seremos capazes de ter instituições que asse
gurem uma educação efetivamente democrática, 
compromissada com o social. 

A busca da descentralização ou desconcentra
ção de ações no setor educacional, que se funda
menta no fato de ser a educação, antes de tudo, 
um processo interpessoal e inerente ao grupo 
familiar, prolonga-se nas comunidades munici
pais, que, no caso da educação, como reconhe
cem as constituições democráticas, são as entida
des mais indicadas a atender as necessidades 
do processo do ensino fundamental. Isso importa 
em dizer que se faz necessário reverter as expec
tativas de concentração existentes, promovendo 
a mais ampla descentralização de ensino. Caberá, 
então, aos municípios caminhar à frente desse 
processo, com os encargos da educação básica, 
como, aliás, dispõe a Constituição. 

S!"5- Senadores, o nosso País, às portas do Sé-_ 
culo XXI, contando com a· maior e mais sofisti
cado parque industrial do Continente, encontra-se 
em situação pouco condigna no que tange à edu
cação dos contingentes menos favorecidos e de 
sua população, se comparada a outros países lati
no-americanos._ Precisamos modificar, radical
mente, esta situação, levando à prática o ideal 
liberal da igualdade de oportunidades educacio
nais como condição para a construção de uma 
sociedade mais justa, democrática. 

Analisando as medidas que, a meu ver, são 
necessárias para que o desejado processo de d~ 
centralização dos progamas educadonais venha 
a ter o papel de destaque na sociedade brasileira 
de nossos dias, tive a oportunidade de dizer no 
referido Fórum Municipal de Educação que consi
dero indispensável a adoção das seguintes provi
dências: 

1) fortalecimento das estruturas municipais de 
educação, responsáveis mais diretas pela educa
ção básica; 

2) revisão do sisterria tributário, de modo a 
pefJI1itif que os Estados e municípios possam 
efetlvamente assumir a responsabilidade pela 
educação básica que lhes é atribuída; 

3) estimulo à garantia e aprofundamento da 
participação das comunidades diretamente liga
das e interessada na gestão das atividades educa
cionais; 

4) alocação suficiente de recursos dos poderes 
públicos e mobilização da iniciativa privada ao 
se~ educacional; 
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5) destinação de maiores recursos às porções 
mais carentes do território nacional; 

6) sistematização do processo· de qualificação 
e aperfeiçoamento profissional do pessoal docen
te, sobretudo para o magistério da primeira à 
quarta série, com ênfase especial nas regiões ·Nor
te, Nordeste e Centro Oeste; 

7) apoio e incentivo à formação de grupos de 
pesquisas voltados para as próprias regiões em 
que se situam. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao encerrar, 
quero aproveitar o ensejo para congratular-me 
com os organizadores do U Fórum Naciona1 de 
Dirigentes Municipais de Educação, que, com sua 
iniCiativa, estou certo, muito terão contribuído pa
ra a discussão e melhor compreensão daquele 
qtie coliSidero o mais importante problema a Ser 
enfrentado nos anos vindouros, e para que, juntos, 
possamos encontrar as soluções adequadas para 
a educação no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnáclo Ferreira) 
-Tem a palavra, nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em Ofício de 29 de Setembro, o Sr. Vereador 
Joel Pereira, dignissimo Presidente da Câmara 
Municipal de Rolim de Moura, a1erta--nos para o 
grave problema da distribuição do gás de cozinha 
naquele Município. Relata o edil que o único distri
buidor credenciado para a região não tem sido 
capaz de suprir a demanda de bem tão essencial, 
ó que vem gerando filas e desespero na loca
lidade. 

EXatamente um mês depois, no dia 29 de outu
bro, o joma1 CoJTel.o Brazlllense publica, em 
sua resenha nacionaJ, tópico sobre o Estado de 
Rondônia, assim intitulado: "O estopim da ener
gia". Nele, o prestigioso diário cita de forma sinté
tica, mesmo lacónica, o que na verdade não care
ce de maiores tintas para retratar o estado de 
calamidade pública a que beira o povo rondo
niense, e_ que se pode atribuir a um s6 patrono: 
o desgoverno. 

Numa absoluta ínversão de atribuições, Srs. Se
nadores, o empresariado de meu Estado é quem 
mais investe na geração de energia elétrtca. E 
o Governo, a quem cabe na íntegra o encargo 
de prover todo o Estado desse item indispensável, 
a par de outros que, com ele, compõem a estru
tura primeira, sem a quaJ não se poderá jamai~ 
pensar el!l ocupação econômica, o_Govemo, repi
to, o que tem feito pelo setor? O Governo, ria 
pessoa do Sr. Goverriador Jerónimo Santana, re
cOnhece o "enorme estopim social" que o proble
ma representa. Simplesmente reconhece. Candi
damente, cinicamente reconhece. 

Poderá o Sr. Goveritador, com tão extraordi
nãtia capacidade de discernimento, com tão raro 
poder de diagnose, descobrir que a falta de ener
gia é apenas um dos múltiplos estopins sociais 
de Rondônia? Saberá o Sr. Jerónimo Santana en
xergar um dia que o Estado é, todo ele, um imenso 
paiol, com incontáveis estopins que ele mesmo 
vem colocando, com a mão da incompetência 
e da corrupção que grassa o seu governo? Terá 
o Sr. Governador Uriioi riOÇão, niínima que seja, 
das relações de causa e efeito que determinaram 
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o quadro de verdadeira anarquia a que chegou 
o Estado que ele se propôs governar? 

I:: prováve1 que rião. Quando o Sr. Jerônimo 
Santana declara, em tom aparentemente perple
xo, que "a população não dá mais crédito a nin
guém", é provável que ele esteja mesmo perpleXo. 
Que não perceba que o .. ninguém" a que ele 
se refere não o exclui, antes, pelo contrário, colo
ca-o em primeiro plano na linha de descrédito 
e, em segundo, a sua equipe, o que ln fine signi
fica enfocá-lo duplamente, em primeiro e segun
do plano. Que não se dê conta de que, com essa 
declaração, ele atesta, formal e cabalmente, a fa
lência-do que seria o seu governo. 

O povo de Rondônia, Srs. Senadores, está ór
fão. Orfão de um mínimo de compostura, de um 
mínimo .de decência na condução da coisa públi
ca. Órfão de se(iedade, órfão de visão adminis
trativa, órfão de competência governamental. Ór
fão de um governo de Itararé, que deixou de ser 
muito antes de_ter sido, está o povo na triste situa
ção do órfão que não chegou sequer a conhecer 
o pai. 

A situação se mostra mais dramática quando 
nos lembramos de que Rondônía é um Estado 
extremamente jovem. Que sua população se 
compõe de uma pequena parcela de nativos e 
um grande contingente de_ ádvenas, que para lá 
levaram seus sonhos, seus capitais, sua ambição, 
sua tecnologia, mas não suas raízes. Perdidas as 
esperanças de realizar seus sonhos, esses brasi
leiros retomarão fatalmente a suas origens, esva
ziando o espaço físico do que ele tem hoje talvez 
de mais significativo, de maior trunfo para o seu 
desenvolvimento, qual seja a capacidade em
preendedora, o poder de domar a natureza em 
benefício do homem. Se fsso· vier a ·ot:Olíer; a 
ocupação de Rondônia estará irremediavelmente 
comprometida e a da Amazônia, por extensão, 
seriamente afetada. 

Isso não pode acontecer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. O enOrme- esforço de OcupaçãO da
quele expressivo quinhão do território pátrio, já 
empreendido, não pode cair no vazio. E é com 
este_ fito que apelo veementemente, desta tribuna, 
às autoridades federais, no sentido de que su
pram, de imediato, o desgoverno do Sr. Jerónimo 
Santana. 

O povo de Rondônia clama por soluções, a 
economia rondoniense agoniza, o Estado perece 
à mfugua de governo. Qualquer solução, Srs. Se
nadores, considerado o estado de calamidade a 
que se chegou, só será viável se passar por um 
único e decisivo primeiro passo: a íntervenção 
federal. Que ela se faça já, enquanto é tempo! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCaMENTOS A QUE~ REFERE O 
~ 

Correio Brazlllense, 3-11-87 
RONDÓNIA 
DPFapura 
denúncias 

"Nacional 

A Polícia FederaJ em Rondônia vai abrir inqué
rito esta semana para apurar denúncias sobre o 
envoMmento de políticos do Estado, aJém de ór
gãos federais e estaduais, na retirada de madeira 
de lei de reservas indígenas e biológicas de Ron
dônia. As denúncias foram feitaS recentemente 
1 ~lo deputado estadual Manoel Messias, do PFL 
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A Potída Federal já está: coletando documentos 
e realizando investigações, a partir das denúncias, 
para apurar a possível corrupção, com o indicia
menta de todos os implicados no inquérito, se
gundo o superintendente regional do DPF, Artur 
Carbone Filho. 

• 
Trinta geradores de energia elétrlca deverão ser 

adquiridos à Fin1ândia até o fim do ano que vem, 
segundo o Secretário Extraordinário para Assun
tos Internacionais, Moisés Bennesby. Com capaci
dade de 2.600 KWA, os geradores serão instala
dos em vc1rias cidades do interior rondoniense, 
onde a carência chega a 80 por cento das necessi
dades atuais. A questão da energia elébica é um 
dos grandes entraves ao desenvolvimento do Es
tado." 

CoJTOlo Brazillense, 29-1 QC87 

"Rondônia 
O'etdoplm" 
da energia 

Os ernpresârios rondonienses estão investindo 
rilais na compra de grupos geradores para pode
rem fazer funcfonar seus negócios do que tem 
feito o próprio Governo, admhiu ontem ao abrir 
o "Encontro Pr6-Energia de Rondônia", o Gover
nador Jerônimo Santana, recordando que na si
tuação em que se encontra "o problema energé
tico em Rondônia representa um enorme estopim 
social', porque é de tamanha gravídade que a po-
pulação nS.o dá mais crédito a ninguém". Segun
do ele, para minorar o problema o Estado neces
sita de investimentos não só em motores mas 
também, de meio milhão de quilómetros de linhas 
de distribuição. 

• 
Ainda de forma timida, as primeiras chuvas de 

inverno em Rondônia já estão demonstrando que 
vamos ter um duro período de águas e, conforme 
informações de motoristas que transportam mer
cadorias, já há uma estrada inteiramente inter
rompida. a BR-429, que liga o Vale do Guaporé, 
na fronteira com a Borrvia, à BR-364 (Cuiabá -
Porto Velho}, devido às chuvas." · 

"ESTADO DE RONDÔNJA 
PODER LEGISLATIVO 

d.MAAA MUNICIPAL DE MOORA 
ROUM DE MOURA- RONDÓNIA 

ClABINETE DA PRESID!êNCIA 
Oficio C'tre. n9 002/GP-87 Rolim de Moura- RO. 

Em 29 de setembro de 1987. 

Exrn9 Senhor, 
Levando-se em consideração as dificuldades 

energéticas por que atravessa o nosso Estado 
no abastecimento de gás natural, especificamente 
o nosso município e região, honra-me sobrema
neira, sugerir a Vossa Excelência que na qualidade 
de uma autoridade de aJto escaJão e, eu, como 
representante do povo de Rolím de Moura, para 
que unamo-nos de forma clara e objetiva à popu
lação, levando ao conhecimento do Sr. Gover~ 
nador do Estado, dos Senhores Deputados Fede
rais e Estaduais, representantes de Rondônia, co
mo também o Sr. Ministro, que o gás de cozinha 
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tomou-se um problema gravíssimo em nosso 
municípf?, dada a incapacidade estrutural de nos
so representante FOGAS em manter estoques re
Quladores que venham de encontro às necessi~ 
dades de _nossos consumidores. 

As filas tomaram-se o desespero de nossa po
pulação, a qual sem alternativas, pressionam o 
Poder Legislativo deste municipio, e cônscios de 
nossas limitações, entendemos que a responsa~ 
bilidade maior, reverte-se ao Governo Federal, o 
qual deverá abrir concessões para outras distribui~ 
deras, possibDitando um melhor atendimento ao 
povo rondoniense, que ora vive sob o monopólio 
daFOGÁS. 

Outrossim, concessões a distribuidoras do Sul 
do Pais, conseqüentemente terão facilitado o 
transporte do gás via BR-364, uma vez- que a 
FOGÁS sofre da problemática do transporte flu
viak 

Diante deste quadro, solicito que cópia deste 
seja encaminhada aos setores competentes para 
que surta os efeitos de nossa preocupação com 
as soluções práticas e objetivas de wn problema 
sodaJ que aflige nosso povo. 

Atendosamente.- Dei Pereira, Presidente da 
Câm<na Municipal de Rolim de Moura - RO. 

O SR. PRESIDEN.TE (José lgnádo Ferreira) 
.....;_Está esgotado o período destinado ao Expe
diente. 

Passa ... se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDEN.TE (José Ignádo Ferreira) 
-;....;..Sobre a mesa, J;"equerimento que será lido pelo 
Sr. )9-Secretárlo. 

É lido e rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 271, DE 1987 

Nos termos do art. 198, alínea ''d", do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem do 
Dia. a fim de que a matéria constante do item 
n9 3 seja submetida ao plenário em último lugar. 
··Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Senador Carlos Chlarelli. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferre~a)
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
_lei da Câmara n>' 37, de 1987 (n9 184/87, 

na Casa de -origem}, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que regulamenta a 
transferência de recursos do Imposto Sobre 
Transporte- IST, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVF.L, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É·o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 37, DE 1987 

(N• 184/87, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Repú~üca 

Regulamenta a tnmsferênda de recur
sos do Jmposto Sobre Transportes -
1ST, e dá outros providências. 

O Congresso NadonaJ decreta: 

Art. 19 Do produto da arrecadaçáo do Impos
to Sobre Transportes -IST, a União distribuir& 

l-50% (dncjüenta por cento} aos Estados, 
Distrito Federal e Territórios; e 

D -20% (vinte por cento) aos Municípios. 
Art 2>' Para os Estados, Distrito Federal e Ter

ritórios, a distribuição obedecerá aos seguintes 
critérios, referidos a cada Onidade da Federação: 

a) 50% (cinqüenta por cento) proporcional-
mente à arrecadação do 1ST; 

b) 30% (trinta por cento) proporcionalmente 
à extensão da maJha rodoviária federal e estadual 
em trãfego; e 

c) (vinte por cento) proporcionalmente à po
pll!ação. 

Art. 39 Para os Municípios,. a distribuição obe-
decerá aos seguintes critérios, referidos a cada 
unidade de governo local: 

a) 50% (cinqüenta por cento) proporcional
mente à população; 

b) (cinqüenta por cento) propordonalmente 
à superfície. 

Art. 49 A fixação dos coeficientes de disbibui
ção, tendo por base os parâmetros mencionados 
nos arts. 29 e 39 desta lei. será realizada pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Roçlagem -
DNER, que os comunicará ao Banco do Brasil 
S.A. na forma que se dispuser em Portaria do 
Mínistro dos Transportes. 

Art. 51 Fica acrescentada ao parágrafo único 
do art. 19 do D_ecreto-lei n" I .805, de }9 de outubro 
de 198U, aJteraao pélO Decreto-Lei n~ 1.833, de 
23 de dezembro de 1980, uma aJínea na fonna 
abaixo: 

"Art. 1 ~ ······~~--.. --.. ----............. 
........ --...._.,._._.__, __ ..,_.,_....,....,.=--.. -· . 
Parágrafo único. ---.. ---·-··------

i)'"b:;;;;;t'o S;bre T;;;port~~=ir:::·-· .. 

Art:. 69 A parcela pertencente aos Municípios, 
referente ao período de }9 de janeiro de 1986 
até a data de vigência desta lei, será restituída 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem - DNER. ao Banco do Brasil SA, para 
distribuição de acordo com: as disposições desta 
lei. 

Art 79 Esta lei entra ern vigor na data de sua 
publicação. 

Art 89 Revogam-se o art. 59 e seus respec
tivos parágrafos do Decreto-Lei n? 244, de 28 
de fevereiro de 1967, o Decreto-lei no 859, de 
1 I de setembro de 1969, o Decreto-Lei n~ 1.524, 
de 14 de fevereiro de 1977 e_demais disposições 
em contrário. 

O SR- PRESIDErtTE (José: lgnáclo Ferreira) 
-Item2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara rt' 45, de 1987- Comple~ 
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mentar (n9 9/87 - Complementar, na Casa 
de _origem), que altera dispositivos da Lei 
Complementar n9 48, de 1 O de dezembro 
de 1984, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão 

extraordinária anterior. 
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos 

do inciso ll do art. 328 do Regimento lntemo, 
depende, para sua aprovação, do voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, de
vendo ser feita pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Ude
ranças, a matéria será submetida ao Plenário sim
bolicamente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. SenadOres-que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJEfO DE LEI DA CÂMMIA. 
N' 45, DE I 987 

Complementar (n' 9/87 
Complementar, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei Comple~ 
mentar n' 48, de 10 de dezembro de 
1984. 

O Congresso Nacionarcrecreta: 

Art. ]9 O§ 49do art. 29 da Lei Complementar 
n" 48, de 1 O de dezembro de 1984, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 2' ·················"····················"·········"-"'···· 

§ 49 Para os efeitos previstOs no § 3~ des~ 
te artigo, tornar~se~á por referência o valor 
da OTN vigente no mês de julho de cada 
ano, devendo a receita bruta anual ser apu
rada no período de janeiro a 31 de dezem
bro." 

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em con~ 
trário. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-A Presidência informa a V. Exl' que, por dispo
sição regimental, s6 se permite requerer a verifica~ 
ção de quorum até o anóncio da matéria subse
qilente. Esta disposição está sendo aplicada e 
a Presidência vai passar à matéria subseqúente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. · 

É lido o seguinte 

O Sr. Jorge Bomhausen - Sr. Presidente, 
peço verificaç!o de qUoniln.- -

REQUERIMENTO 
N• 272, DE !987 

Nos termos do art. 347, alínea "c", do Regi· 
menta Interno, requeiro destaque para rejeição 
da seguinte parte do Projeto: 

Números 5 e 6 da lista de serviços anexa ao 
Projeto de Lei da Câmara ~ 46/87 ~Complemen· 
tar, de que trata o art. 19 do projeto. 

Sala das Sessões, )9 de dezembro de 1987. 
-José lgnádo Fenelra-
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O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-0 requerimento, cuja votação envolve o mêrito 
da matéria, será submetido ao Plenário oportu~ 
namente. 

Passa-se à votação da matéria, que, nos termos 
do inciso II, da alínea a do art. 322 do Regimento 
Interno, depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da 
CaSa., devendo ser feita por processo nominal. 
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Ude~ 
ranças, a matéria será submetida ao Plenário por 
votação simbólica. 

Em votação o projeto, ressalvados os destaques 
e as emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Jorge Bomhausem -Sr. Presidente, 
peço \1€rificação de quorum. 

--- --- ------

0 SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-a Presidência vai realiiar a verificação de quo
rum reqüerida pelo eminente Senador Jorge Bor~ 
nhausen. 

Parece e_vidente a falta de nómero para delibe
ração. 

A Presidência suspenderá a sessão por dez mi~ 
nutos, fazendo soar as campainhas, em obediên
cia ao disposto no inciso lll do art 327 do Regi
mento Interno. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-~em V. Ex' a palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Indago de V. Ex', 
Sr. Presidente, se o projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- O projeto foi aprovado e o eminente Senador 
Jorge Bomhausen pediu verificação de quorum. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Antes de ser vo
tado? 

O SR. PRESIDENlE (José lgnácio Ferreira) 
-0 projeto foi aprovado. A Presidência esclarece 
a V. EX' que c-olocou o projeto em votação e foi 
aprovado. Subseqüentemente, o eminente Sena
dor Jorge Bomhausen pediu verificação de quo-
rum. 

A Presidência suspende a sessão por 1 O minu
tos, para tentar a obtenção do quorum. 

(Suspensa às 11 horas e 56 minutos, a 
sessão é reaberta_ às 12 horas e 14 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Está reaberta a sessão. 

Sendo evidente a faJta de número, a Presidência 
se dispensa de proceder à verificação requerida, 
A votação do projeto fica adiada 

A matéria restante da pauta, items 4 a 51, cons
tituída dos Projetas de Resolução n<>S 299 a 342 
3 344 e 347, em fase de votação, ficam adiada 
para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreíra) 
- A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar~se hoje, às 15 horas, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 46, de 1987 - complementar (n,-
12/87- complem~ntar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dá nova redação à lista de serviços a que se refere 
o art. 8,- do Decreto-Lei n~ 406, de 31 de dezembro 
de 1968, e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em plenário, favorável ao 
projeto e contrário às emendas apresentadas. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n<r 299, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a c.QOtratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados. a 4.372,76 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favoráv~ proferido em plenário. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ç:ão n9 300, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.780,73 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-4-
Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolu

ção n? 301, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipa1 de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.496,94 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n" 302, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 9.500,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo -

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-6-

Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolu~ 
ção n? 303, de 1987,-que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito do valor 
correspondente, em cruzados, a 20353,46 Obrl
g~ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n1 304, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Piraju, Estado de São Pau1o, a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 41.331,78 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-'-8-' 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 305, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Poconé, Estado do Mato Grosso, 
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a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.437,37 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolu· 

ção n9 306, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Estado de MinaS Ge
rais, a contratar operação de .crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n~ 307, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Coronel Macedo, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 9.662,70 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-li-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 308, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Corumbá, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.825,20 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 309, de 1987, qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de DMna Pastora, Estado de SerQipe, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13251,88 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 310, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guaimbê, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a I 1233,08 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-14-

Votaçâo, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 311, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
.Municipal de há, Estado de Santa Cataiiila, a con
tratar operação de crédito do vaJor correspon
dente, em cruzados, a 5.639,1 O Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-15-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 312, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Joaçaba, EstadO de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 5.991,00 ObrigaçõeS 
do TesourO Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-16-

Votação, em turno ltnico, do Projeto de Resolu
ção n9 313, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Juara, Estado do Mato Grosso, a 
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contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cn.lZados, a 50.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-17-

Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolu
ção n9 3_!4, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Marí1ia, Estado de São Paulo, a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.4 I 3,00 Obrigações do 
Teso1.1ro Nacional, OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-18-

Vota_ção~ em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 315, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 465.415,35 Obri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-19-

Votaçã.o, em tumo único. do Projeto de Resolu
ção n9 316, de I987, que autoriza a Prefeitura 
.Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 12.367,63 
Obrigações do T escuro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

=20-

VQtaç_ã._o_, ernJ.umo único, do Projeto de Resolu
ção n9 317, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Aurora, Estado do Paraná, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 9.130,71 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-21-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 318, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de OSãsco, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon-· 
dente, em cruzados, a 255286,27 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-22-

VotaÇãO: em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 319, de '1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara, Estado de Minas Ge~ 
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 43.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenârio. 

-23-

VotaÇâO,~~ turno único, do Projeto de Resolu
ção no 320", de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Francisco, Estado de Minas Ge
rais, à contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 
_parecer favorável, proferido em plenário. 

-24-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 321. de 1987, que autoriza a Prefeitura 

Municipal de São Gabriel, Estado dó Rio Grande 
dt? Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 UPC, 
tendo 

Parecerfavorável, proferido em plenário. 

-25-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 ·322, de 1987,· que autoriza a Prefeitüra 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 462.363,88, Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-26-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 323, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em t:ruzados, a 97.502,37 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-27-

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 324, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 77.800,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-28-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
325, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Tambaó, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 15.178,46 ObrigaÇóes do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-29-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 326, de 1987, ·que autoriza a Prefeitura 
Municipal de T eresópolis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor corres-. 
pendente, em cruzados, a 49.567,56 Obrigações 
do T~ouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-3D-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 

ção n~ 327, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de TeresópoJis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a a977,71 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-31-

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu
ção n9 328, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de T eresópolis, Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 59.077,23 Obrigações 
do Tesouro Nadona1- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 
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-32-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção tt' 329, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 14.867,84 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-33-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 330, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 16.863,96 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-34-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 331, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ajuricaba, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 5.803,65 Obriga
ções do Tesouro Nacional- 011'1, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-35-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 

ção I1"' 332, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Teteiinha, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operãÇão de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.136,00 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional- 011'1, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-36-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 

ção n9 333, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tapirai, Estado de São Pau1o, a con
tratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 5.639,1 o Obrigações do 
Tesouro Nacional- 011'1, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-37-

Votação, em turno úii.ico, do Projeto de Resolu
ção I1" 334, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 254.54 7,32 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-38-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 

ção n9 335, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 15.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferida em plenário. 

-39-
Votação, em turno único, d9 Projeto de Resolu· 

ção rt' 336, de 1987, '?e auto~ o Governo d? 
Estadõ de Minas Gerc:ns a emitir 9.638,586 Obn
gações do TeSouro de~?~· elevan~o tempora
riamente o limite de sua díVIda consolidada, tendo 

Parecer f~vel, proferido em plenário. 
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-40-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção ri' 337, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Cata
rina, a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 1 O. 742,48 Obriga
ções do T escuro Nacional- OTN, tendo 

__ Parecer favorável, proferido em plenário. 

~41-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n"' 338, de 1987, que.--autoriza a1Prefeitura 
Municipal de Praia Grande, Estado de Sarita Cataw 
rina, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a .329.3,80 Obriga
ções do Tesquro Nadonal- OTN, tendo 
-L~cer favorável, proferido em plenário. 

-42-

Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 339, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.45 1...520,00 Obrigações do Tesouro NaciOnal 
-OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-43-

Votação, em_tumo único, do Projeto de Resolu
ção n' 340, de 1987, que autoriza o Govemo_do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
2.782.788,00 Obrigações do_ Tesouro Nacional 
- OTN, tendo -

Pãre<:er favorável, proferido em plenário. 

~.;;_ 44-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n'1341, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12.045.580 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, tendo _ _ 

Parecer favorável, proferido em plenário .. 

-45-
Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu

ção n? 342, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ceará~Mirim, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional~ OTN, tendo 

Parecer favorá.v~ proferido em plenário. 

-46-
Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu~ 

ção n9 344, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar opei"ação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 510.447 Obriga
ções do Tesouro Nacional- _OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-47-

Votação, em turno i:ín.~9 .. do Projeto de Resolu
ção n9 345, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a emitir 29.543.000 
Obrigações do Tesouro do Estado, elevando tem
porariamente o limite da sua divida consolidada. 
tendo 

Parecer favonivel, proferido em plenário. 
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-48-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n9 346, de 1987, que autoriza o Governo do 
EstadodeSMta Catarina a emitir 5A19.457 Obri
gações do Tesouro do Estado, elevando tempora
riamente o limite de sua dívida consolidada, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-49-
Votação, em turno único, do Projeto de R~Ju

ção n9_ 347, de 1987, que rerratifica .e~ ReSolução 
f19174, de-1987, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-50-
Discussão, em primei~o turno, do Projeto de 

Lei da Câmara n9 38, de 1987 (n9 29/87, na Casa 
de origem). de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria cargos na Procuradoria 
Regional do Trabalho da 15~ Região, em Cam~ 
pinas, São Pau1o, e dá outras providências.--(De
pendendo de parecer.) 

-51-

Mensagem n9 388, de 1987 (n9 569/8_7, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
36.365,02 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-52-

Mensagem n9 389, de 1987 (f19 570/87, na ori~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
RiO- de JalleiiO, a Contratar-operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
218.674,76 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN._ (Dependendo de parecer.) 

-53-
Mensagem f19 390, de 1987 (rt' 571187, na cri· 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, _em cruzados, a 
44.766,27 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-54-
Mensagem n9 391, de 1987 (f19 572/87, na cri· 

gem}, relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de CabÕ Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
rio valor correSpondente, em cruzados, a 
62.546,52 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-55-

Mensagem n9 392, de 1987 (n? 573/87, na ori
gem), relativa à proposta para que Seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de POmpéia, Estado de São 
Paulo, a contratar operação- de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 17.678,57 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen· 
dendo de parecer.) 

-56-
Mensagem n9 410, de 1987 (n9 597/87, na ori

gem), reJativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munki~aJ de Itumbiara, Estado de 
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Goiás,. a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 448261,07 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

-57-

Mensagem n? 411. de 1987 (n~ 598/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal deAracaju, Estado de Sergi
pe, a contratar operação de crédito no vaJor cor
respondente, em cruzados, a 397.803,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional-OTN. {Dependendo 
de parecer.) 

-58-
Mensagem n~ 412, de 1987 (n9 599/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ara caju, Estado de Sergi
pe, a contratar operaçao de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 371280,00 '?briga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

-59-

Mensagem n" 413, de 1987 (n9 600/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Govemo do EStado da Bahia a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 391.695,00 Obrigações do Tesouro Nado
na!- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-60-
Mensagem n~ 414, de 1987 (n~ 601/87, na ori~ 

gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado da Bahia a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 25.000.000 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-51-

Mensagem n~ 415, de 1987 (n" 602187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 2.000.000 Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

-52-
Mensagem n~ 416, de 1987 (n? 603/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Campo Umpo Paulista, 
Estado de São Pau1o, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 19&619,00 Obrigilções do TesotHO Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-53-
Mensagem n~ 417, de 1987 (n9 604/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Campo limpo Paulista. 
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Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 200+000 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-54-
Mensagem n? 418, de 1987 (n" 605/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 600.000 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

-55-
Mensagem n~ 419, de 1987 (n" 606/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 169.247,00 Obriga
ções do Tesowu Nacional- OTN. (Dependendo 
-de parecer.) 

-66-

j\;\ensagem n9 420, de 1987 (n9 607/87, na ori· 
g~). relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Para
ná, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 28.774,00 Obriga· 
ções do TesoW'O Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

-57-
Mensagem n' 421, de 1987 (n• 608/87, na ori

gem), rel_ativa à pf<)posta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
-a COntratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 19.94aOOO,OO Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

-58-
Mensagem no 422, de 1987 (n9 609/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
30.000.000.00-0brigações do Tesouro do Estado 
- OTM, elevando temporariamente o limite da 
sua dívida consolidada. (Dependendo de parecer.) 

-59-

Mensagem n• 423, de 1987 (n' 610/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado do 
Acre, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 386.478,05 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

-70-

Mensagem no 424, de 19B7 (n~ 611/87, na ori
gem:); relativa à proposta para que seja autorizado 
o Govemo do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
oper-ação de crédito no valOr deUS$ 
33:,488,032.=-6 (trinta e três milhões, quatrocentos 
e oitenta e oito mil, trinta e dois d6Jares, cinqüenta 
e seis centavos) elevando, em caráter excepcional 
e temporariamente, o limite de endividamento da~ 
quele Estadc. (Dependendo de parecer.) 

-71-

Mensagem. n" 425, de 1987 (ni 612/87, na ori
gem), relati\141 à proposta para que seja autorizado 
o Governo -d:~ Estado do Rio de Janeiro a emitir 
9.576.000,0(< ObrigaçõeS do Te"souro do Estado, 
elevando temporariamente o limite da sua divida 
consolidada (Dependendo de parecer.) 

-72-
Mensagem n" 426, de 1987 (no 613/87, na-ori.

gem), relativ:~ à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Santa Inês, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito nova~ 
lor correspondente, em cruzados, a 280.000 Obri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depenw 
dendo de parecer.r -

-73-

Mensagem n~ 427, de 1987 (n9 6-14/87, na ori~ 
gem}, refath·a à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Santa Inês, Estado do 
Maranhão, a contratar operação de crédito no va~ 
lar correspondente, em cruzados, a 30.451,13 
ObrigaÇões do T escuro Nacional - OTN. (De· 
pendendo de parecer.) 

-74-

Mensagem n• 428, de 1987 (n• 615/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura 1V\unicipal de Turvo, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1] .400,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de pe: recer.) 

-75-
Mensagem n<? 429, de 1987 (n? Õl6/87, na ori

gem), relativ_a à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em Cruzados, a 
399.600.00 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer:) 

O SR. PllESJDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão Js 12 horas e 15 mi
nutos.) 
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Ata da 89" Sessão, em 1 ~ de dezembro de 1987 
p Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PresÍdência dos Srs-Humberto Lucena, José /gniicio Ferreira e Francisco RoUemberg_ 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADOIIES: 

Mário Maia- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli 
-Áureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo Ara
gão - João_Menezes - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - João Castelo - Alexandre 5=osta 
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues -Alvaro 
Pacheco- Virgflio Távora- Cid Sabóia de Car~ 
valho - Mauro Benevides - Lavoisier Mala -
Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Mar
co Maciei-Antonio Farias- Mansueto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
TeOtõnio Vdela F~ho -.:;AJbano Franco- Fran
cisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via
na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José 
lgnácio Ferreira - Gerson Camata- J'?ão CaJ
mon- Afonso Arinos-Alfredo Campos- Ro
nan Tito -Severo Gomes- Fernando Henrique 
Cardoso- Mário Covas-- Mauro Borges -Iram 
Saraiva - Jrapuan Costa Júnior - Pompeu de 
Sousa - Mauricio Coriêa - Meira Filho - Ro
berto Campos - Loure'mberg N~nes R~ha -
Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid SaJ~ 
danha Derzi- Wt1son _M_a(tins_- Leite Chaves 
- Affonso Camargo -Jqsé Richa- Jorge B~r
nhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin 
_ Carlos Chiarelli - José Paulo Biso! - José 
Fogaça. 

O SR.. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- A lista de presença acusa o comparecimento 
de 62-Srs. Senadores. Havendo número regimen~ 
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos. --

0 SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-A Presidência recebeu as Mensagens n?s 430 
a 432, de 1987 (n'~s 617 a 619/87, na origem), 
de 19 de dezembro de 1987, pelas quais o Senhor 
Presidente da República, nos term_os do art 42, 
item VI, da Constituição. e de acordo_ com_ o art 
29 da Resolução n9 93n6, do Senado Federal, 
solicita autorização para que o Governo do Estado 
do Espírito Santo possa contratar operações de 
crédito para os fins que especifica. 

Nos i.ermos da Resolução n9 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíra) 
-A Presidência recebeu as Mensagens n9s 433 
e 434, de 1987 (n% 620 e 621187, na origem), 
de l'~de dezembro de 1987, pelas quais o Senhor 
Presidente da Repúbllca, nos termos do art 42, 
item VI, da Constitui~o, e de acordo com o art 
~-da Resolução no 93n6, do Senado Federal, 
solicita autorização para que a Prefeitura Muni
cipal de Vrtórla (ES)_ possa contratar operações 
de crédito, para os fins que especifica. 

Nos tennos da Resolução n'~ 1, de 1987, a Presi· 
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a paJavra ao nobre Senador Leite Cha· 
ves. 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.}_- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

É um instante de profunda consternação para 
mim, hoje à tarde, registrar a morte de José La~ 
martine Corrêa de Oliveira. 

Jorge Amado, no A B C de C~tro Alves, 
começa por criar um cenário muito smgular para 
situar a vida de seu biografado entre os homens. 
Um adolescente, enamorado, vai para o cais, pega 
na mão de sua amada e começa a mostrar as 
estrelas do céu. Aí, ele pergunta para ela: ''Você 
sabe o que significam as estrelas?" EJa responde: 
"Não sei.'' EJe diz: "Olha, toda vez que morre 
um homem muito importante na terra, uma estr: 
la aparece no céu." Ela fica surpresa, e então 
ele diz: "Você está vendo aquela estrela maior, 
brilhando no horizonte?" "Estou." Responde ela. 
"Sabe quem foi aquela estrela?" EJa responde: 
"Não sei!" Ee diz: "É Castro Alves". E assim ele 
começa a contar a vida do grande poeta, expoente 
do Condorlsrno. 

Sr. Presidente, fiZ este intróito porque realmente 
estamos tendo no País wna das grandes perdas: 
uma das maiores perdas do mundo do Direito. 
E se é verdadeira a alegoria, temos mais uma 
estrela a brilhar no finnamento dos grandes juris
tas brasileiros. 

Faleceu em Curitiba, no dia 26 de novembro, 
0 advogado ilustre; o grande professor; o ?~i
rável jurista José Lamartine Corrêa de_ Oltvetra. 
Eu, em particular, sinto-me um pouco conster
nado, Sr. Presidente, porque o conheci bem. Ele 
foi meu colega na Faculdade Nacional de Direito; 
fizemos o bacharelado e o doutoramento juntos; 
só que eu optei pelo Direito Penal e ele pelo Direito 
Privaclo. Lamartine foi o orador da_ turma. E numa 
das últimas vezes que nos encontramos, conver
samos sobre a nossa formatura. A nossa se deu 
em 1956 e o nosso paraninfo foi Pedro Calrnon; 

-- clássico orador, o historiador dos adjetivos suces
sivos. 

Pedro Ca1mon fez um discurso sobre as becas 
na nossa formatura, falou sobre o seu significado 
através dos tempos, suas formas; suas cores. seus 
detalhes. Um tema amargo e mesmo assim, man~ 
teve em transe o auditório que o ouviu embeve
cido. Terminou por falar sobre o anel de ~rau; 
0 anel da cor de sangue dos advogados, inda
gan-do~ Por que o bacharel tem como sí~bolo 
0 rubi? E terminou dizendo: "Porque o rub1 tem 

a cor do sangue dos mártires e o primeiro mártir 
da nossa profissão foi Santo Ivo". 

Pedro Calmon naquele instante explodia em 
um final muito emotivo. O Teatro Naciona1 com 
aquelas guirlandas, aquelas cortin~ ve~elhas, 
os candelabros, as emoções dos pa1s que Vinham 
de Estadás distantes, concluiu o discurso dizendo: 

"Entre as galas da missa festiva e as soleni
dades da colação de grau está você bacharel 
da Pátria." 

Depois desse discurso emotivo, faJou em nome 
da nossa turma Lamartine Corrêa de Oliveira. 

Lamartine era lógico, firmou--se como jurista 
desde aquele momento, fazendo um discurso 
compatível com aquele status. EJe já era um 
homem obsecado pela lógica jurídica. Lamartine 
teve urna particularidade política; transcorreu um 
caminho na vida estudantil diferente da dos de
mais estudantes. Ele pertência à AlA, nós éramos 
do CACO - Centro A<:adêrnlco Cândido de Oli
veira; ele era da AJa Ubertaclora Acadêmica, um 
partido estudantil conservador. Basta dizer que 
um dos homens que eles admiravam era Carlos 
Lacerda. até certo ponto Plínio Salgado, o Padre 
Lebret. Lamimine, então conservador, 9escreveu 
na vida um caminho político não comum aos 
demais estudantes, que começam incendiários 
e terminam moderados. Tanto é que vejo entre 
San Thiago Dantas ·e Lamartine urna semelhança 
de caminhos. Ambos eram_ pessoas volumosas 
que, na escala de Krestchmer, assumiam mais 
ou menos assim o tipo picnico de temperamento 
acondoplástlco, isto é difícil de dizer, mas eram 
pessoas situadas nesse setor, fortes, nem sempre 
emotivas e que descreveram caminhos seme
lhantes. San Thiago, altamente conservador no 
passado, fora até integralista, terminara por assu
mir posições claras em defesa dos direitos e das 
liberdades dos mais simples; Lamartine, que tam
bém começara desta forma, muito ligado à Igreja 
de então, descrevera ainda mais acentuado essa 
sua cwva ideológica e, sem p~uízo do seu gran
de_ valor de jurista, foi um grand~ defensor dos 
humildes, dos marginalizados, dos esquecid~s. 

Faleceu repentinamente. Sentiu-se mal, tinha 
feito uma operação de safena, em seguida teve 
um problema respiratório e faleceu. Estava. d~ 
malas prçntas para ir ministrar um curso de Dtrel· 
to Ovil na Universidade de Usboa, a rúvel de mes
trado. 

O Paraná e o mundo jurfdico ficaram p'erplexos. 
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que estava em Brasília, foi de imediato para o 
enterro. Numa das fotografias, aqui retratadas pe
los jornais O Estado do Paraná e Gazeta do 
Povo, podemos ver o nosso Batonier. 

O Professor ~.,_rti_ne ministrou pa1estras vá
rias em Brasília, assim como no Pais _inteiro, a 
convite da Ordem dos Advogados .do BrasJ1 e 
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de universidades. No Senado, foi solicitado diver· 
sas vezes; teve uma válida participação na elabo
ração do projeto do Código Civíl. Recentemente, 
na Constituinte, S. Sa. veio à Comissão do Poder 
Judiciário, para pronunciar palestras e -ser, como 
de fato foi, longamente sabatinado. __ 

Era um defensor entusiasta da Corte Constitu
cional. Entendia que, a exemplo de outros países, 
o Brasil deveria introduzir agora a Corte Constitu
cional. Encontrou ressonância na Comissão do 
Poder Judiciário. Tanto é que nós Optamos pela 
Corte Constitudonal, que só em Plenário veio a 
ser desvestida da amplitude de poderes que pro
curamos dar. 

Também foi o primeiro a defender, na Ordem 
dos Advogados do Brasil, numa Conferência em 
Brasília, a criação do Tribunal Superior de Justiça. 
Causou surpresa ao Plenário, quando defendia 
que o Tribunal Superior de Justiça deveria ser 
composto de 100 Ministros, para depois, convin
centemente, mostrar que o número não poderia 
ser inferior àquele. 

Os jamais do Paraná deram grande destaque 
à notícia da sua morte. Basta ver que a Gazeta 
do Povo deu esse título a sua notícia necrológica: 

"Consternação no mundo jurídico com 
morte de Lamartine Coriêa" 

O Estado do Para~ dá este destaque: 

"A morte de Lamartine, um homem que 
merece o céu." A frase, ontem dita por um 
amigo, é Uriía sfntese das opiniões sobre o 
professor e juristas. Ele morreu anteontem, 
deixando muitos planos". 

Também a Gazeta do Povo, de ontem, traz 
um necrológio asffinado por Antônio Celso C. de 
Albuquerque, traçando, em ligeiras pinceladas, o 
retrato da sua vida de advogado, de jurista e de 
professor. 

Sr. Presidente, como é que a morte chega de 
inopino e, de repente, leva uma vida dessa gran
deza? Lamartine, desde a juventude, desde a uni
versidade, era um homem de estudo, e conside
rando que, em média, lia ou escrevia sobre Direito 
dw-ante muitas horas por dia, chegou a alcançar 
um índice incomurn no estudo e na meditação 
especializada. Deixa a esposa, D. Leonor Deme
terco Corrêa de Oliveira, de"" ilustre familia para
naense, e quatro filhos: Lulz André, Bruno, Fer
nando e Pedro. 

Acho que poucas vezes o Paraná perdeu tanto 
com a morte de um homem coinO'com o desapa
recimento do Professor Lamartine Corrêa de Oli
veira. 

Jurista e homem de grande valor, no amadu
recer da vida, não emprestou, como muitos, os 
seus conhecimentos à defesa dos privilegiados, 
à defesa dos comprometidos deste Pais que, inM 
clusive na Constituinte, pagam a pesá de ouro 
defensores lobistas dos seus interesses, tentan· 
do-se leiloar consciêndas como se leiloaram bois 
em Brasília. Sr. Presidente, Lamartine Corrêa deri
vou-se para a defesa dos humildes, dos sem-terra, 
embora fosse o mais solicitado advogado ou o 
advogado das maiores causas do Paraná. 

Lamartine é neto de Rafael Corrêa de Oliveira, 
de família paraibana do meu Estado. Rafael foi 
um polemista, um jornalista lutador. Do avô, obte
ve a intransigência das posições políticas, s6 que 
Lamartine assumiU uma posição de muito m<:tis 
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elevada cultura, sobretudo, a culrurajurídica, pos
ta a seMço das grandes causas sociais. Passou 
toda a maturidade identificãdo com a causa dos 
brasileiros sem terra, sem_!~· sem direito algum, 
sem esp-erança. 
-~Queri~- integrar a esse registro, Sr. Presidente, 

a notícia Que os jornais do Paraná fizeram sobre 
a sua morte. Há muitos detalhes, há muitas infor
rriaçôes pessoais que servirão valiosamente para 
que o biógrafo do amanhã possa bosquear de 
forma perfeita o seu perfil de humanista, de jurista, 
de político, de homem de grande sentimento, de 
grande ptojeção sentimental em favor dos desas
sistidos de justiça. 

Agora que a Constituinte vai entrar na sua fase 
rriais decisória, a presença do Professor L.amartine 
não __ deixaria, de ser de grande importância, sobre
tudo, quando tlvennos que discutir, de forma defi
nitiva~ a competência e a criação dos novos tribu
nais, isto é, a esbUturação do Poder JUdiciário 
Brasileiro. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex' determine que 
façam parte integrantes deste discurso a nota dos 
jamais a que me referi: O Estado do Paraná, 
a Gazeta do Povo e, ainda. o recorte do artigo 
escrito pelo Dr. Antônio C. de Albuquerque. 

Sei, Sr. Presidente, que me alongo. Termino 
o meu discurso com esse teQistro, pedindo aos 
brasileiros. aos injustiçados e aos juristas do Brasil 
um minuto de silêncio pela morte do Professor 
Lamartine Corrêa de Oliveira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite 
V. Ex" um aparte; nobée- Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES- Com todo prazer, 
Senador José lgn~cio Ferreira. 

O Sr. José lgnádo FeiTeira- Eminente 
Senador Leite ChaVes, quero incorporar um pe
queno aparte ao pronunciamento de V. EX' para 
me so~darizar por inteiro com as Colocações de 
muito acerto e de muita oportunidade que V. EX' 
faz nesta hora. Conhed de perto o Professor LaM 
martine C6rrêa de Oliveira durante as lutas na 
Ordem dos Advogados do Brasil e aprendi, ao 
longo desse convívio de muitos anos, a admirar 
nele o jurista, o jurisconsulto, o escritor de letras 
jurídicas, o professor universitário, que como -nin
guém sabia colocar as suas idéias para as platéias 
que o ouviam com m~to interesse e com muito 
proveito, mas, sobretudo, uma faceta que V. Ex_!' 
teve oportunidade de _enfatizar e que quero, tam
bém, enfocar aqui e agora. É a faceta da luta 
do Professor Lamartine Corrêa de Oliveira contra 
o autoritarismo porque muita gente sempre se 
perguntou e às vezes até de público por que o 
Advogado se mete nesSas lutas de natureza políti
ca? Por que o advogado não cuida da sua advcr 
cada ao invés de se meter, como faz, nesses en
frentamentos contra aqueles que tentam fechar 
regimes políticos? E a resposta que o Professor 
l..amartine Corrêa de Oliveira, em muitas oportu
nidades deu, é que o Advogado não pode viver 
com o autoritarismo. O autoritarismo para o advo
gado, e o totalitarismo muito mais, é como wna 
estufa que abafa o advogado que precisa de liber
dade1 que precisa de sobranceria, precisa de alti
vez para o desempenho do seu ministério privado 
porque os valores que o advogado porta - e 
isto foi ensinado, e muito bem, pelo Professor 
Lamartine Corrêa de Oliveira - são valores da 

maior importância social. A liberdade, a honra, 
às vezes a vida, quando há pena de morte, o 
patrimônio, enfim, são vaJores que o Advogado 
porta e que, para- que possa portar, ele precisa 
de um lima de liberdade e precisa de não ter 
sobre a sua cabeça senhor algum. Por isto, o 
advogado- e isto, Lamartine Corrêa de Oliveira 
ensinava muito bem -não tem senhores . Acima 
da cabeça· do advogado, s6 há a lei e tão-só a 
lei, e nem mesmo o cliente tem ingerência sobre 
a ação técnica do Advogado. Ele é o patrono, 
ele é o patrão da causa. Mesmo o cliente que 
lhe paga não manda na sua ação técnica. De 
maneira que isto aprendemos com o Professor 
Lamartine Corrêa de Oliveira e com tantos outros, 
ao longo dessa luta que enfrentamos, também, 
contra o autoritarismo e, hoje, neste tempo de 
travessia que estamos vivendo. É extremamente 
oportuno que V. EX", diante da fatalidade que se 
acometeu sobre o Professor l..arnartine Corrêa de 
Oliveira, evoque este exemplo magnifico de luta 
que foi o ilustre e pranteado extinto. Quero felicitar 
V. E'X" pela oportunidade e pela felicidade da sua 
manifestação. 

O SR. LEITE CHAVES -V. EX", realmente, 
diz bem: liberdade é matéria-prima na vida do 
advogado. De certo é um registro que não queria 
ter feito nunca porque a perda sofrida é, sem 
exagero, das maiores. 

Sr. Presidente, o meu tempo se exaure mas 
esta morte me confrangeu de fato e me vem à 
lembrança uma frase de John Deve, do começo 
do_ s_éculo XW, quando diz, se bem me 'ecordo: 

"Any man's death dlmlnlsh me becau~ 
se I'm envolved ln lhe humanklnd. The· 
refore don't send to know for whom the 
belltows, it tow5 for thy. -John Dove. 

"A morte de qualquer homem me diminui 
porque sou parte da. humanidade. Assim, não 
me perguntem por quem os sinos dobram; 
eles dobram por ti." 

Hoje, eles dobram pelo Professor Lamartine 
Corrêa de Oliveira e pela consciência juridica bra
sileira que, com ele, também morre um pouco. 

DOC(JMENTOS A Q(JE SE REFERE O 
SR. I..EJTE CHA 11::5 EJ.1 SEU DfSC(fRSO: 

''A MORlE DE UMARTINE, UM 
HOMEM OOE 'MERECE O CÉU' 
A frase, dita ontem por um amigo, é uma 

síntese das opiniões sobre o professor e juris
ta. Ele morreu anteontem, deixando muitos 
planos. 

Cláudia de Pina 

A morte do jurista e professor da Univesldade 
Federal do Paraná, José Lamartine Corrêa de Oli
veira, comoveu a comunidade univeti;itária e o 
meio jurídico. O Presidente da Ordem dos Advcr 
gados do Brasil, Márcio Thomaz Bastos, que veio 
de Bras.ilia especialmente para o enterro, declarou 
que o Brasil perdeu um de seus homens mais 
importantes, "uma perda irreparável para o pensa
mento juridico brasüeiro". Centenas de pessoas 
acompanharam o enterro "do professor Lamartine. 
O governador Álvaro Dias foi representado pelo 
secretário da Justiça, Acir Breda. 

José Lamartine Corrêa de Oliveira faleceu na 
noite de anteontem. Ele havia se submetido a 
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uma cirurgia cardíaca, e acabou lalecendo em também o primeiro que se envolveu na defesa 
função do agravamento de probhúnas respirei~ de trabalhadores sem-terra. 
tórios, aos 54 anos. O vic:e-reitor da_ UFPR, Dante A rnor:te do professor, ocorrida na noite de an-
Romanó, contou que o professor esperava ter teentei:ii, vítima de insufici~nda pulmonar, após 
uma r6pida recuperação da _ciruJ gia e deixou c_qmplicações pós-operatoria decorrente de ínter--
prontas as questões da próxima p;ova da disc:I- venção cirúrgica para colocação de uma ponte 
plina de Direito Gvil. Lamartine ha lia sido esco- de safena, representa uma perda incomensurável 
lhido para patrono da turma de flrmandos de para a sociedade paranaense. Durante o seu veló-
Direito de 1987. Em nota oficial, o l..entroAcadê- rio, transcorrido no dia de ontem na capela da 
mico Hugo Simas diz que o professor era "um Reitoria da Universidade Federal do Paraná, cole-
homem preocupado com sua fé incontida e revo- gas. ex ..alunos e estudantes de Direito foram pres~ 
lucionária de t;ransfonnar o _Direito E.m instrumen- - tar sua última homenag~m ao professor Lamar--
to de libertação e paz universal". tine. 

O jurista foi lembrado por todos como um h o- O .secretário de Estado_ tje_ Justiça, Acyr Breda,. 
mem de idéias democráticas, tende atuado indu~ que também, esteve no velório, acompanhado do 
sive em defesa de presos políticos na época da governador Alvaro Dias, disse que lembrava com 
ditadura mllitar. Em 1968 ele assiüiu o c-aso da eroo_ç.ão o perfodo que teve Lamartine como seu 
prisão de estudantes durante um congresso da professor de Direito na aFPR. Para o 1 ~-secretário 
União Naciona1 dos Estudan~ (UNE). Vitória 5o- do OCE {Diretório Central dos Estudantes) Jean 
rotiuk, um dos estudantes presos na ocasião,lem· Qaude, a; morte do professor significa para toda 
brou que Lamartine chegou a ser detido por isso. a comunidade universitária do Estado "um gran-
"Eie era um dos únicos professores que acampa· de vazio que tão cedo não poderá ser preenchido. 
nhava passeatas dos estudantes naquela época", "Ele era o professor mais combativo da nossa 
co_r:tou.. Sempre ligado aos movimentos da Igreja escola e sempre os estudantes podiam contar 
Católfca, ele foi fundador do Movimento Familiar com ele em suas justas r~ivindicações por melho-
Crist.ão em Curitiba, em 1960, e i.lsplrador dos res con.dições de ensino", assegW'Ou. 
jovens déJ, época_®J_l,Jventude Democ:rática Cris-
tã. Seu trabalho é classi_fica_ct_o ç_o_rr_j_o ••a d~trina Para a presidente da Associação dos Profes~ 
cristã levada à prática". "Se existf Céu, não há sares da UFPR, ~osé Borges Neto, a morte do 
quem mereça mais do que ele", declarou um professor Lam~ne ca~u ~profunda como-
amigo. _ . ção ~a comun1dade uniVersitária, representando 

o professor Emanoel Appel ~bé~ da uf:'PR - um~ Irreparável perda para a cultura e a ciência 
lembrou que 0 professor Lam~rti_nE fo' . . ' nac1onal. O secretário geral da Associação dos 

---- 1 a pnmelra Professor Lafa'ete ti rei mb aJé 
pessoaapontadaoomQcandldatoareitorporvoto es, 1 eves, e ra que m 
direto, em 1981. Embora não ten..'la sido eleito, do papel fun~:un~ntal que o professor, represen~ 
seu nome encabeçou a lista tríplice enviada a tau para a ~encra e a cultura, tarnbem teve o 
Brasi1ia. Dante Romanó declarou que ete seria, pape} determlll~~e que :le ex~rceu na d~~r~~ 
seguramente, o próximo reitor da UfPR "A uni~ tizaçao da UFPR. lamartine foi um dos pnnc1pa1s 
versidade não estava em_cond.lções de-p~rder um fundadores do ~vimento dos Profe~ore~s em 
homem como e_ste':.dis;;_e. Lamart"ne, que atual~ 1979, que culmmou com~ democratizaçao da 
mente ocupava 0 cargo de conseUleiro da OAB, ~UFPR, atrav~s da eleiçao d~ nova diret~ria 
estava se licenciando da Uf'PR no pro·.l - . onunda do Movimento d~ 1981 , afuma lafwete 

. . . .~~.~mo ano Neves 
Ele ma passar um ano em Usboa, leclonando · 
na universidade local. _()ma vida de luta 

Para o presidente_da_Associação -dos Profes
sores da UFPR, José Borges Nett:>, o nome de 
Lamartine não foi o escolhido, quando eleito rei
tor, divido ao "arbítrio do regime .:!utolitário e a 
ingerência de interesses contrários à democra~ 
tização da universidade", Borges Neto, no entanto, 
está certo de que a história de lutl e dedicação 
de Lamartine às grandes questõE:s nacionais e 
à universidade (:Ontinu!U'á dando frutos. Ele dei~ 
xou ensinamentos espelhados em "sua retidão 
de caráter, senso de justiça e dedicz.ção às causas 
de uma sociedade justa e democrática", concluiu 
o presldente _da APUFPR." 

"CONSTERNAÇÃO NO MUNDO JURíDICO 

COM MORTE DE I.AMAATINE CORREIA 

A morte do professor e jurista José lapt_~rtine 
Correia de Oliveira ca,usqu_ profunda tristeza e 
consternação no mun.t;lo científico E-- cultura] para~ 
naense. Considera~o um dos me!hores,profes-
sores da Faculdªde de Direito da aniversidade 
Federal do Paraná, a sua morte r~presenta urn 
grande vazio no c:ampo da cultura juridica naclo
nal. A luta pela democracia e peles direitos dos 
trabalhadores também sofreu um rude golpe, pois 
o professor Lamartine se_ notabilizo;.~ pelo seu tra~ 
balho em deresa dos presos polític"jS, tendo sido 

Em 1981, o Professor Lamartine foi o nome 
~~s yotado pelos estudantes, funcionários e pro
fessores, de uma lista sêxtupla, para a escolha 
d6- ilõVo- reitor da Clniversidade. "O arbítrio do 
regime autOritário e a Ingerência de interesses 
-cc;m~áiios à democratização impediram a nomea~ 
ção do professor Lamartine como primeiro reitor 
ei~It6 diretamente pela comunidade universitária, 
trazeridó enormes cotlseqtiêri<:ias para a nossa 
univer~dad~", argwnentou Lafaiete Neves. 

O carinbo.e o apreço de SeuS alurlos foi Obser
vado ontem quando a grande maioria dos for~ 
mandos da Faculdade de Direito desse ano, pres~ 
-tau cOmovida homenagem ao professor. A for~ 
manda Tiemi Takahashi comentou, com lágrimas 
_pos olhos, que no dia anterior a sua cirurgia, o 
p~ofessorteve ainda tempo e o carinho de prepa· 
rar a última prova de Direito Civil para eles, e, 
quando estavam prestando a prova, na quinta~ 
feira passada, ficaram sabendo que o professor 
estava internado em estado grave na un do Hos
pital de Cínicas, em ·con~>eqüências das compli
cações pós-operatórias a que havia se submetido. 
O Professor Lamartine havia sido escolhido para 
ser o paraninfo dos fõrmandos de Direito desse 
ano. 

Om nome mundial 

Nascido no Rio de Janeiro, a 5 de novembro 
de 1933, formou~se em Direito pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Era casado com Leo
nor Demeterco Conea· de Oliveíra e deixou quatro 
filhos. Era professor da OFPR desde 1963, tendo 
tomado parte de vários congressos e simpósios 
na EW'QP8 e Estados Unidos, onde sempre se 
destacou pela sua cultura jurídica. Deixou dezenas 
de obras publicadas, entre elas o .. Direito das SU· 
cessões no Brasil", referente a sua palestra profe-
rida ha Alemanha em 1984." -

"LAMARTINE CORREA DE OLIVEIRA 

Ant6nlo Celso C. de Albuquerque 

Abro um espaço neste jornal, nesta oportuni· 
dade, para cumprir uma missão dolorosa. Render 
a última homenagem da ''Gazeta na Justi~a" a 
um de seus grandes incentivadores. A um jurista 
que marcou época nos meios jurfdicos paranaen~ 
ses. A um homem correto, íntegro; advogado dos 
mais brilhantes que labutaram em nosso foro. 
O falecimento de Lamartine Correa de--Oliveira, 
sem dúvida alguma, sem qua1qu.er favor, deixa 
uma lacuna irreparável nos meios juridicos brasi~ 
Jeiros. 

E certam~nte ficamos_ todos n6s, e principal~ 
mente o Tribuna] de Justiça do Estado do Paraná, 
seus devedores. Lamartine Conea_ de Oliveira, há 
muito tempo deveria integrar a nossa mais alta 
Corte de Justiç~. na vaga de advogado. E ele 
tentou, mas infelizmente não lhe prestaram em 
vida a homenagem que merecia sendo que da 
última vez. porque junto concorriam outros de 
igual talento. 

Lamartine Correa de Oliveira trilhou com bri
lhantismo invejável todas as etapas de sua vida 
profissionzd. Professor como poucos o fOram; Ad
vogado que serviu de exemplo a várias gerações. 

Jurista com diversas obras publicadas. Só lhe 
restava apenas emprestar a sua integridade e a 
Seu conhecirrieoto -Q~_çivjJista como membro de 
nossa mais alta Corte de Justiça. 

Poucos são os advogados da geração do prof. 
Lamartine, que ainda labutam em nosso foro. Não 
quero enumerá-los, pois certamente cometeria 
alguma ÜlJustiça. Mas nesta ocasião em que se 
abre uma vaga para advogado no Tribunal de 
Alçada, espera-se que os srs. desembargadores, 
que escolherão a lista triplice, e o sr. governador, 
a quem caberá a nomeação, atentem que o cargo 
ainda é de advogado de renomado mérito. Não 
deixemos para prestar homenagens "post mar
tem*"'. Prestemo-las em vida aos que, durante a 
vida, provaram ser íntegros e capazes. Façamos 
isto, todos juntos, ao menos como uma satisfação 
ao espúito inquebrantável de L.amartine Correa 
de Oliveira. 

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves 
o Sr. José lgnár:io Ferreira deixa a cadeira 
da Presidência qUe é ocupada pelo Sr. Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDEl'ttE (Frandsco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Albano 
Franco, pelo Uderan~ do PMD13. 

O SR. AlBANO FRANCO (PMDB - SE. 
Pronuncia o s~inte discurso.) -$r. Presidente, 
Srs. Senadores, por diversas vezes, este ano, fiz 
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uso desta tribuna para denunciar um fato que 
considero extremamente grave e lesivo aos inte· 
cesses do Pais, qual seja, a importação de cloreto 
de sódio (sal comum), com a conseqüente quei· 
ma de dólares em momento tão diffcil da vida 
nacional, quando, em SerQipe, meu Estado, tone
ladas e mais toneladas de sal são diariamente 
lançadas ao mar, como u111 rejeito totalmente ina~ 
proveitado da lavra do poÍássio. 

Essas quantidades de saJ, por sua vez. serão 
enormemente ampliadas à medida que a produ
ção de potássio for crescendo; isto devido ao fato 
de estarem, o sa1 e o potássio, contidos num mes
mo minério, a silviníta, n~ proporção de 1 para 
3, ou seja, para cada tonelada de potássio corres
ponderá 3 toneladas de saJ. Ao atingir-se a produ
ção de quinhentas mil ton~adas de potássio, meta 
prevista pela Petromisa pa'ra 1989, ter-se-á, com
pulsoriamente, um milhão e quinhentas mil tone
ladas de sal. Esta quantidade de saJ, para que 
se tenha !déia, equíva1e a 40% de toda a produção 
do Brasil prevista para este ano. 

Vê-se, portanto, Sr. Pres,!dente, Srs. Senadores, 
ser imprescindível dar-se, a curto e mêdio prazos, 
uma utilização econôm!ca a essas imensas quan~ 
tidades de sal. 

Alêm do seu consumo ln natura,. o sa1 é maté
ria-prima básica que entra na composição de de
terminados insumos idustriaís, necessários à fa~ 
brlcação de aniplo e variado elenco de pr~utos 
indispensáveis à vida mod_ema. Desses insumos, 
destacam-se a bani1ha e a soda-cloro. 

Com relação a barrilha, também por diversas 
vezes me pronunCiei desta tribuna, demonstrando 
que a construção de uma unidade em Sergipe, 
com capacidade suficiente para atender o mer
cado interno e, conseqOehtemente, suprimir as 
importações deste ínsum~ é uma das utilizações 
mais nobres para os mellcionados excedentes 
de sal. 

Na verdade, o Brasil precisa urgentemente ele
var sua produção de barrilha cujo consumo, atuW
mente situado em tomo das trezentas e noventa 
mil toneladas/ano, é atendido apenas em 50% 
pela produção interna, a partir da fábrica de Cabo 
Frio, que não possui mais condições técnicas para 
ampliação. Os 50% restantes vêm do exterior, 
atravês de importações, cujas compras totalizarão 
este ano vinte e um milhões de d6Jares. Nos próxi
mos três anos, caso o Br.:lsi1 não construa wna 
nova fábrica, deveremos despender entre setenta 
e oitenta milhões de dólares com importações 
de banilha, o que representa um terço do investi
mento em uma nova fábrica. 

Quanto à soda-cloro, outro insumo que tem 
no sal sua principal matéria-prima, estou infor
mado que a Sal gema -Indústrias Químicas SA, 
Grupo Empresarial que congrega a Norquísa e 
a Petroquisa, encaminhou recentemente ao Con
selho de DesenvoMmento Industrial para análise 
e aprovação, o Projeto Sergipe qtie objetiva a pro
dução de soda-cloro, dicloroetano, óxido de pro-
peno e polióis. 

Prevê o referido projeto investimentos estima
dos em (JS$ 270 milhões de dólares e será micro
localizado no Complexo Industrial Integrado de 
Base, situado a 30 Km de Aracaju, e nas proximi
dades do futuro terminal portuário. 

Por certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. a con
cretização desse projeto será mais um importante 
pàsso no sentido do racional aproveitamento das 
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riquezas minerais sergipanas, e redWldará na ele
vação dos níveiS de renda. e emprego de uma 
população com graves carências sociais e econô
micas. Convém ainda considerar que, do ponto 
de vista fiscal, a implantação dessas unidades irá 
propiciar um significativo aumento da receita fi
nanceira do governo estadual, em vista da inci
dência do ICM - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias na comercialização dos produtos 
oriundos do citado projeto. 

Do ponto de vista do País, o Projeto Sergipe 
aJém de sustar importações e elevar a produção 
dos produtos derivados do cloro e gases petroquí
micos, prevê exportações estimadas em aproxi
madamente (JS$ 43 mühões de dólares anuais, 
cana1izando, desta forma, para o Brasil, predosas 
dívisas de que tanto necessitamos. 

Por outro lado, este, Sr. Presjdente, Srs. Senado-
res, é o tipo do empreendimento de que o Nor~ 
deste tanto necessita quando se objetiva a redu
ção dos desequilíbrios regionais. Em primeiro lu~ 
gar, porque busca a industriaJização de matérias..
prõnas de origem mineral existentes na região; 
e, em segundo, pelo poder germinativO que tais 
investimentos possuem, ensejando o surgimento 
de novas unidades industriais. 

Especificamente com relação ao sal, a unidade 
de soda-cloro, prevista no projeto da Salgema, 
deverá consumir anua1mente 224 mil toneladas 
por ano, o que irá representar cerca de 15% de 
todo o excedente de sal quando o projeto potássio 
estiver produzindo 500 mü toneladas/ano. 

Em Suma, o Projeto Sergipe, de iniciativa da 
Salgema - Indústria Químicas SA, com base 
no aproveitamento dos excedentes de sal, caso 
lhe seja facultada a aprovação pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial, deverá. implantar, em 
Sergipe, uma fábrica de soda-cloro com capaci
dade para produzir 140 mD toneladas/ano de soda 
cáustica e 125 mü toneladas de cloro. 

O cloro, por sua vez, associado a frações de 
gases petroquímicos provenientes da plataforma 
continental ou de outros campos produtores adja
centes, permitirá a implantação das unidades in
dustriais de didoroetano e óscido de propeno. 

A unidade de óxido de Propeno, principaJ maté
ria~prima para produção de polióis, pode ser con
siderada estratégica, pois, além de criar uma gran
de árvore de negócios, que comporta de três a 
quatro gerações constituídas de fornecedores de 
matérias-primas para mais de 16 segmentos do 
nosso parque industria], é também grande insu
midora de soda-cloro. 

Observa-se, dessa forma, que o projeto da Sal
gema se caracteriza pela integração nos seus pro-
pósitos produtivÇIS. 

Almejo e a1meja também todo povo sergipano, 
que este projeto seja rapidamente aprovado no 
Conselho de Desenvolvimento Industrial, a fim 
de que a sua concretização se transforme em 
poderoso fator de aceleração do desenvolvimento 
económico de Sergipe, conjuntamente com a im
plantaçlio do terminaJ portuário, o Projeto Potás
sio, a ampliação da fábrica de amônia e uréia 
e, posteriormente, a construção de fábrica de bar
rilha. 

Desejo, nesta oportunidade, congratular-me 
com o Governador Antônio Carlos Va!adares, pelo 
diutumo traba1ho que vem desenvolvendo vísa:n· 
do a exploração racional dos miner.ais sergipanos. 
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Aproveito ainda este ensejo, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, para apelar para o Ministério dos 
Transportes, especificamente para a Rede Ferro-
viária Federal, que dê início aos estudos com vis-
tas a construção de um ramal ferroviário capaz 
de possibilitar um melhor escoamento da produ~ 
-ção de an;ônia!uréia· e potássio através do termt
naJ portuário, pois, levantamentos prelimina
res têm demonstrado que somente por meio do 
transporte ferroviário poder~se-á, com segurança, 
movimentar-se as grandes tonelagens de cargas 
oriundas das fábricas de amônia/uréia e potássio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
Obrigado! 

Durante o discurso do Sr. Albano Franco, 
q Sr. Francisco RoDemberg deixa a cadeira 
da Presidência que é ocupadil pelo Sr. .José 
lgnácio Ferreira. 

O SR- PRESIDJ!NTE (José lgnádo Ferreira) 
- Concedo a palavra ao eminente Senador Ro
nanTíto. · 

O SR. ROI'IAN MO (PMD6 -MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As-Sistimos, ontem, pela televisão, ao Governa
dor Fernando Collor de Melo, que se insurge con
tra a sentença do Supremo Tribunal Federal de 
não pagar aos "marajás." 

Os legalistas, aqueles que argumentam que o 
Tribunal julgou pelo mérito, justificando essa sen~ 
tença, devem lembrar~se de que a escravidão já 
foi legal neste País, mas a pergunta ê se um dia 
ela foi morai. 

No entanto, Sr. Presidente, uso da palavra, neste 
momento, nao só para apoiar o Governador Fer
nando Collor de Melo, mas também para chamar 
a atenção dos Srs. Constituintes sobre o Título 
II- Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capí~ 
tuJo I - Dos Direitos lndíviduais e Coletivos, art 
6~, § 4~ do Projeto de Constituição "A". 

Lerei, Sr. Presidente: 

"A lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada." 

Se este dispositivo ficar na Constituição, não 
tenho dúvida de que o fim do Chefe do Executivo 
de Alagoas Fernando CoDor de Melo, porque está 
lutando por wna causa moral, será a deposição 
do Governo para o quaJ foi eleito pelo voto popu
lar. Segundo a ConstitWção, o Governador que 
não obedecer às leis poderá ser deposto. 

No entanto, Sr. Presjdente, sabemos que mais 
de 213 dos alagoanos vivem com menos de dois 
salários mínimos e que oitocentos e quarenta e 
cinco mil CCI4ados mensais, o salário de um dos 
"marajás", ê o suficiente para alimentar mais de 
300 famllias alagoanas. O GovernadOr alega tam· 
bém que não há recursos no caixa para pagar 
aos "marajás''; aJega ainda que estão faltando re
cursos,_ não para pagar aos "marajás", mas aos 
fi.mcionários públicos que ganham razoavelmen
te. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Ronan 
Tito, pennite-me V. ~um aparte? 

O SR. RO.NAN MO - Com muito gosto, 
mas gostaria apenas de concluir o meu pensa
mento. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, para o episó~ 
dio que ocorreu ontem, pela televisão. Não é pelo 
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fato em s~ mas, se consagrannos no corpo da 
Constituição o direito adquirido, todos eles, espú
rios ou não, mal- adquiridos ou não, ilegais ou 
não, passarão, sem dúvida alguma, a serem aben
çoados por esta Constituição. Por exemplo: foi 
requerida lavra para 60% do solo da Amazônia, 
por empresas multinacionais. Não adianta, de
pois, questionarmos isso, Sr. Presidente, porque 
estará garantido, na Constituição, o direito adqui
rido. 

Há poucos dias, em conversa - que muito 
me honrou - com o Senador Afonso Arinos, 
S. EX"' citou-me a importância do direito adquirido 
e os seus grandes tratadistas franceses, e quis 
presentear-me com_ um_livro. 

Eu disse: "Não aceito o livro, porque os trata-
distas franceses não conseguiram sensibüizar os 
Constituintes franceses. Na Constituição francesa, 
não consta o direito adquirido!" Aliás, não só nela, 
mas em nenhuma Constituição do mundo, a não 
ser na norte-americana, na, mexicana e na brasi
leira, por "macaquice". 

Na Constituição norte-americana, justifica-se o 
direito adquirido, porque ali há a Suprema Corte, 
que legisla constituclooal_mehte, permanente
mente. 

De maneira que estou usando o microfone, 
nesta tarde, apenas para alertar os Srs. Consti
tuintes de que se cravarmos na Constituição o 
direito adquirido- e __ n_ão SQU contra __ ele, mas 
dentro do Código Civil ~e_staremos consagrando 
todas as safadezas existentes neste Pais, desde 
1500. 

Ouço V. Ex', Senador Divaldo Swuagy. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Senador Ronan 
Tito, não gostaria de entrar na essência do discur
so de V. Ex' sobre a conquista ou não do direito 
adquirido, da manutenção ou não na nova Carta 
Magna do direito adquirido. Gostaria apenas de 
explicar para esta Casa os desmandos, para não 
dizer as loucuras do Governador a quem V. Ex' 
acaba de hipotecar solidariedade. Não quero ana
lisar o mérito da decisão do Supremo Tribunal 
Federal; longe de mim, um rábula em economia, 
discutir Direito com os doutos Membros do Su
premo. Informo apenas a V. ~que o qüinqüênio 
em cascata, implantado neste Pais por um decreto 
presídencial. do então Presidente João Baptista 
Agueiredo, e concedido ao Supremo e aos Tribu
nais Superiores, e por eXtettsãi:fa todos os Tribu
nais de Justiça, com ex<::eção o do Rio Grande 
do SuJ, pressionaram Os Governadores - e eu 
me sinto muito à vontade porque era Governador 
de Alagoas, o último Estado do Nordeste a im
plantar o qüinqüênío em casc~~--

OSR. RONAI'ImO-Minas implantou tam· 
bém. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Minas implantou! 
Todos os Estados implantaram, menos o Rio 
Grande do Sul Então, sinto-me à vontade para 
fazer essas colocações. Agora, a respeito do Go
vernador e !Ala pseudo·econornia, basta que V. 
Ex' receba as seguintes informações: o Gover
nador do Estado ãsswnit.t -:'-á cerca de dez meses 
e ainda não passou dez dia::~ seguidos em Alagoas. 
S. Ex' não Viaja em avião de carreira, como qual
quer mero mortal, como todos n6s. s6 viaja em 
jatinho para cim& e para baixo, e o pagamento 
diário desse jatinho é .da ordem de oitocentos 
mil cruzados. Com esses oitocentos mil cruzados 
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S. Ex' teria condição- de pagar a vários funcio
nários de Alagoas, por dia. S. Ex'!', em apenas 
quatro meses, brigou com o Senhor Presidente 
da República, com o Tribunal de Justiça, com 
o Tribunal de COntas, com a Assembléia Legis
lativa, com a Magistratura, com o Ministério Públi
<:o, com os ex~Govemadores. com o funcion&
lismo público, com os empr~os. com os fome
<:edores de cana. Por incrível que pareça, a unida· 

-de de emergência, o pronto-socorro, que em ne
nhum outro lugar deste Pais ousaria entrar em 
greve, está em greve em Alagoas por falta de 
esparadrapo, mercuriocromo e. enquanto isto, S. 
~ está gastando uma fonuna. Agora mesmo, 
no-Jornal do BrasD, S. ~ participou de um 
seminário na semana passada que custou 6 mi
lhões de cruzados, e até hoje, não informou à 
Assembléia Legislativa que, diariamente, pergunta 
quem está pagando essa excessiva publicidade 
e quem está"' pagando o jatinho e de· quem é 
o jato; até hoje S. ~ não conseguiu explicar, 
criando uma imc:.gem distorcida, fa1sa e errónea 
a respeito da sua preocupação administrativa, 
Qlléindo é um inconseqüente por tudo isso que 
vem fazendo de Alagoas. Não quero analisar a 
desobediênd<t_ ou não à decisão do Supremo; 
não quero entrar nesse mérito. Quero apenas di~ 
zer que o Governador de Alagoas não tem autori
dade para falar em despesas, porque, inclusive, 
a gratificação do pessoal da Justiça de Aiagoas, 
que era de 15%, quando S. Ex' conseguiu a limi~ 
nar, aumentou para 70%, tentando agradar ajusti
ça alagoana. O salário dos membros da justiça 

- alagoana foi agravado substancialmente, porque 
S. Ex' elevou gratificação de 15%, para 70%, em 
virtude desses desmandos, em virtude dessas in~ 
conseqüências. Naturalmente, S. Br está-se apro-
ximando de uma disritmia cerebral, porque está 
anunciando que é candidato a Presidente da Re
pública. Nuin Estado que tem um milhão de elei
tores, 100· mil votos válidos, seria muito bom que 
houvesse um julgamento; por isso- estamos que
rendo eleições gerais. Esse homem está pousan
do como se fosse o grande pregador da moraJ 
pública, quando não tem qualquer condição. V. 
Ex.!' pode cheear os exemplos que dei com muita 
facill~ade,_ ~~$ta fazer uma visita a AJagoas. 

O SR. RONAI'I mo - Agradeço o aparte 
de V. Ex', nobre Senador Divaldo Swuagy, a quem 
bibuto a minha melhor amizade, desde os tempos 
em que fomos colegas na Câmara dos Deputa
dos. Entretanto, não me sinto em condições de 
debater os problemas de _Aiagoas, porque não 
os ·conheço. A breve_ referência que faz ao Gover· 
nadar Fernando Collor d~ Melo é_ apenas para 
sustentar o que venho afirmafido desde o primeiro 
substitutivo do nosso Constituinte Bernardo Ca
bral: que o direito adqUirido cravado na Consti
tuição gera distorções imensas. 

O -Sr. Divaldo Suruagy - Deixei bem claro 
que não querfa discutir o mérito; queria apenas 
mostrar o verdadei(o perfil do Governador de AJa· 
goas. 

O Sr. José Paulo Blsol - Permite V. EX' 
um aparte? 

OSR. RONAI"t 1Tr0-Pois não, nobre Sena
dor José Paulo Bisol. 

O Sr. José Paulo Blsol - Pela particularl· 
dade, nobre Senador Ronan Tito, n6s não vamos 

diminuir a significação de uma universalidade. Pe
la exceção não vamos desmoralizar a regra. O 
que importa realmente na çolocaçã9 de V. ~ 
me parece_de relevância transcendente, primeiro, 
na dimensão_juridica das coisas; segundo, na di
mensão administrativa do Brasil. V. Ex' está levan
tando uma questão que, do ponto de vista da 
luta constitucional que se desdobra nesta Casa, 
deverá ter reflexos muito profundos se nós todos, 
cuidadosamente, refletirmos sobre o assunto. Há 
uma grande diferença entre a relação d~ inconsjj~ 
tutionalidade e a relação de nulidade. Quando 
_se assentam os direitos adquiridos dentro de uma 
relação de inconstitucionalidade, evidentemente, 
quaisquer que sejam as origens do direito adqui
rido, ele permanece intocável, intangível Então, 
mesmo que o ato juridico, que produziu o direito 
adquirido, não tenha se perfectibllizado por faJta 
d~ condições de pressupostos. ele gera o direito 
adquirido. E o princípio em relação à insconstitu
cionalidade é o da dedaração. A norma legai que 
gera o direito adquirido pode ser inconstitucional, 
mas ela opera com toda sua eficiência, com toda 
sua eficácia. enquanto não declara~ a inconstitu
cionalidade. A própria Coristituição cria tremen
das dificuldades, que nós estamos tentando cor
declaração de incostitucional.idade. Se o direito 
adquirido, respeitável por todos os termos, for 
deslocodo da relação de inconstitucionalidade pa
ra a relação de nulidade, então nós teremos condi
ção de corrigir as distorções. Nós somos ou não 
somo legalistas, nós acreditamos ou não atredi
tamos na nossa competência de legislar? Ou nós 
acreditamos nessas coisas mágicas, estranhas, 
de assegurar as ooisas na cúpula do sistema legis
lativo, no ponto mais alto da orografia das regras, 
que é a Constituição? t ali que temos que prote
ger pequenos direitos adquiridos ou grandes direi
tos adquiridos? Não. É na lei. V. Ex" tem toda 
razão, e eu pedi que me concedesse a oportu· 
nidade desse aparte para aplaudir a luta que V. 
EX' vem desenvolvendo no sentido de desJocar 
o que não é constitucional para a lei, porque o 
que não é constitucional pertence à lei. Nós deve~ 
mos fazer, e eu ouço isso desde o início, uma 
Constituição enxuta; e enxugar uma Constituição 
é deixar o que é legal para a lei e colocar o que 
é constitucional dentro dela. Meu aplauso e meu 
apoio. Ofereço minhas pequenas forças no sen
tido de cooperar com V. EX nessa luta. 

O SR. RONAI'I mo - Veja, Sr. Presidente, 
que importância tem levantar um tema como o 
do direito adquirido. Este modesto P~lamentar, 
que não é advogado, que entende tão pou<:o de 
Direito, mas que ousou um dia discordar de ver 
cravado na Constituição o direito adquirido, teve, 
agora, a oportunidade, no aparte do brilhante ju· 
rista, dó Desembargador e Senador José Paulo 
Bisol, uma defesa sumamente científica~ profun
damente lastreada no Direito e, principalmente, 
lógica. Por isso mesmo, eu me felicito, apesar 
de conhecer tão pouco ou quase nada de Direito. 
de ter levantado o tema, não pelo meu disc:urso, 
mas principalinente- pelo aparte que recebi do 
grande Desembagador e Senador José Paulo Bi
so!. 

O Sr. Ckl Sabóla de. Carvalho - Permite 
V. Ex!' um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte 
a v. EX' 
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O Sr. Cid Sabóla de Canralho - Gostaria 
de acentuar de princípio que louvo a atitude de 
V. Ex" trazendo com tanta diligência e tanto bri· 
lhantismo este assunto à baila, aqui no Senado 
Federal, e de um modo indireto à Assembléia 
Nacional Constituinte, que está aqui presente por 
uma boa porção, atraVés de Senadores que a 
compõem, nessa condição. Mas, tenho que esda· 
recer, mesmo para constar dos Anais, a minha 
posição sobre o tema. Primeiro, direito adquirido, 
no meu modesto modo de pensar, s6 ocorre por 
força daquilo que é licito, daquilo que é regular, 
daquilo que é legal. não há ato adquirido, não 
há direfto adquirido proveniente de ato nulo. O 
que há é que o ato nulo parece o ato juridicamente 
perfeito, enquanto nulo não seja declarado. Mas, 
na verdade, essencialmente, é um ato nulo. No 
dia em que for declarada a nulidade, este ato 
terá todos os seus efeitos ex tunc e ex nunc 
declarados como absolutamente invá1idos, O que 
o Senador Paulo Bisol explicou é exatamente que, 
enquanto um ato de natureza inconstitucional não 
seja declarado como tal, con:to constitucionaJ será 
tido. Evidente que isso é uma verdade, já que 
cabe ao Judiciário declarar nulidades. anulabi~ 
!idades e inconstitudonalidades, como motivo até 
maior e mais transcendente, desde que provo
cado, O ato nulo será tido como válido enquanto 
rlu1o não for declarado. Mas quando a ConSti
tt.rlção garante o ato jurídico perfeito, garante a 
coisa julgada. garante o direito adquirido, não está 
de modo algum consagrando ilicitudes. Muito pe
lo contrário, está consagrando a alicitude. Agora, 
existe o Mírústério Público e existem as pessoas 
interessadas nas inobservâncias da lei exatamente 
para provocarem os mecanismos também consti~ 
tucionais para que se revelem nulidades ou algu
mas anulabilidades. No caso, V. ~ reportawse 
mais a nu1idades. No caso de Alagoas, eu vejo 
um grande risco, porque num Pafs, em que é 
possível dizer. "Não cumpro a decisão do Supre
mo Tribunal Federal," é o mesmo qué se dizer 
que aqui é a República da anarquia, porque no 
momento em que podemos discutir as decisões 
judiciais na sua mais alta expressão, no grau der
radeiro, no momento finai dessa Justiça, neste 
momento gera-se o caos. Nós não podemos pre
gar nunca 8a desobediência ~s decisões judiciais. 
Podemos questioná-las perante o próprio Poder 
Judiciário, podemos usar de todos os direitos de 
recorrer, de todas as possibOidades de recursos, 
mas não podemos dizer: a Justiça é injusta, a 
Justiça é irregular, eu não cumpro o que a Justiça 
determina, porque isso é o caos, e- isso é mui_to 
mais imoral do que a imoralidade que possa ter 
gerado atas que momentaneamente possam pa
recer direitos adquiridos. V, EX' é um homem do 
mais alto valor. Noto que V. Ex' será o nosso 
aliado numa luta muito grande para obtermos 
uma Constituição cheia de conqUistas popu1ares. 
Mas, garanto a V. Ex' que corresponde mais aos 
seus anseios a defesa dos direitos adquiridos que 
tocam mais ao cidadão comum do que aos gran
des, que nada têm a cobrar do Estado. Quem 
tem a cobrar do Estado como direito adquirido 
é quem nada tem, é o pobre, é o miserável. So
mente esporadicamente o direito adquirido assis
te às grandes causas. Era isto o que tínhamos 
a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Ronan Tito. eu pediria a V. Ext lamenM 
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tando, que encerrasse o seu pronunciamento e 
não concedesse mais apartes, de vez que o tempo 
de V. EXI' já está ultrapassado em dois minutos. 

O SR. RONAI'I mo - Agradeço a V. EX' 
a advertência, agradeço o aparte do nobre Sena
dor Qd Sabóia de Carvalho. Apenas eu queria 
dizer aO nobre Senador ... 

O Sr. José Fogaça- Pennite-me V. E>r ape
nas uma observação? 

O SR. RONAI'I nTO- Pois não. 
O SI'. José Fogaça- Antes que V. Ex" encer

rasse, só gostaria de lembrar a V. Er que. o que 
teme V. Ex" em relação aos salários dos "marajás" 
está resolvido nO artigo das Disposições T~si
t6rias que estabelece que, a partir da promulgação 
da nova ConStítuiçao, nenhum salário poderá s_er 
superior ao salário maior do Poder respectivo. 
Conseqüentemente, essa questão dos "marajás" 
estará resOlVida. A argumentação de V. EX' é de 
outra ordem. Estou apenas dizendo que o exem
plo trazido ... 

O SR. RONAI'I mo -Permita-me discordar 
de_ V. Ex' -Se V. ~tem naS Disposições TranSi· 
tórlas negando esse direito adquirido, V. Ex!' tem 
cravado no próprio corpO da Constituição o direito 
adquirido. No mínimo, ·essa Constituição estabe
lece o contradiióriO e joga para o Tribunal. E qual 
a sentença do Tribunal? Nós já sabemos de cor. 

O Sr. José Fogaça - Quero d~er a V. Ex' 
que essa norma tem auto-executabilídade, ou se
Ja, a partir daquele momento, nenhum salário vai 
poder ser superior. 

O SR. RONAI'I mo - Qual das duas? A 
primeira ou a segunPa? Todas duas estão deritro 
da ConstitUição. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria de 
afirmar a todos: não sou contra o direito adquirido. 
SOu contra ao direito adquirido cravado na Consti· 
tuiçâo. Por quê? Porque uma vez Tancredo Neves 
observou de público que há uma expressão criada 
no BJa_sij de que a Constituinte brasileira deveria 
ser livre e soberana, e no momento em que nós 
cravarmos na Constituição o direito adquirido ela 
deixa de ser soberana para se submeter ao direito 
adquirido. 

Ainda mais: porque, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, nenhuma Constituição do mundo civiliza
do, a não ser a norte-amerlcana, a mexicana e 
a bt:asüeira - mexicana e brasileira por maca· 
_quíce - mas a não sera norte-americana, não 
faz constar· 00 seu bojo o direito adquirido? Ne
nhuma Os grandes tratadistas do direito adqui
rido franceses, alemães. não foram bastante con
vincentes para convencerem os constitudonalis
tas alemães e franceses a cravarem na Consti
tuição o dlreito adquirido. 

Sou a faVor do direito adquirido no seu lugar 
certo: no Código Civil. A Constituição é, inclusive, 
para revogar o direito adquirido. 

Muito obrigado. (MuitO bem! Palmas.} 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o 
Sr. José Jgnkio Fetreira, J?-Vice-Presídente, 
deixa a cadeira da Presidbrda que é ocupada 
pelo Sr. Humberto Luc_ena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

Quarta-feira 2 3447 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, SiS. Simadores: .. 

Eleito Senador Constituinte por meu Estado 
de Sergipe após o exercício sucessivo de 4 (qu"a· 
tro) mandatos de Deputado Federal, trouxemos 
para o Senado Federal e para a Assembléia Nacio
nal Constituinte não só a experiência acumu1ada 
ao longo desses 16 (dezesseis) anos de exercício 
do encargo de mandatário do povo de nosso Esta~ 
do e de repreSentante do povo brasileiro, como 
ainda a experiência anterior e concomitante, pro
fissional e social. 

E não só essas experiências, Sr. Presidente, mas 
igualmente as preocupações fundamentais que 
nortearam a nossa atuação em defesa e na pro
moção dos interesses por nós considerados pri
mordiais, de Sergipe, do Nordeste e do Brasil. 

Começando pelos pronunciamentos e_seguin~ 
do a ordem cronológica, faremos wn apanhado 
de nossas principais inteavenções, de 1971 até 
o presente, na Câmara dos Deputados, no Senado 
Federal e na Assembléia Nacional Constituinte. 

A 9 de julho de 1971, na Câmara dos Depu
tados (0 Potássio em Sergipe. Brasilia, Depar
tamento de Imprensa Nado na] - DIN, 1971 ), 
tendo em vista as jazidas de potássio e magnésio 
localizadas em Carm6polis e Municípios vizinhos, 
renoVamos apelo ao então Governador Paulo Bar-
reto de Menezes no sentido de alinhar Sergipe 
como participante acionário no complexo indus
trial de exploração do potássio. 

A 5 de agosto de 1971, dando expressão às 
nossas preocupações de médico ligado à Saúde 
Pública, em Sergipe (Secretaria de Saúde Pública 
de Sergipe, 1960), e na União (lpase, Inanps), 
abordamos, ao ensejo do "Dia Nacional da Saú
de", comemorado naquela data, a problemática 
da saúde no Nordeste, concluindo por um qua
dro-diagnóstico da situação em wn elenco de 
sugestões. (A Problemática ele saúde no f'lor· 
deste. Brasifia, D!N, 1971 ). 

Atento às questóes ligadas ao crescimento de
mográfico, mas, ao mesmo tempo, rechaçando 
o clima de desinformação, alarmismo e- pânico 
criado a respeito por pe~as, grupos e institui
ções nem sempre movidas por razões transpa
rentes e_ defensáveis, assomamos à tnbuna da 
Casa do Povo, a 21 de novembro de 1972, para 
analisar as correlações entre Desenvolvimento e 
População, concluindo com o Papa Paulo VI, na 
"Populorum Progressio", que, em última análise, 
"é aos pais que compete determinar, com pleno 
conhecimento de causa, o número de filhos, assu
mindo a responsabilidade perante Deus, perante 
eles próprios, perante os filhos que já nasceram 
e: perante a comurúdade a que pertencem, de 
acordo com e:s exigências de sua consciência, 
formada segundo a lei de Deus autenticamente 
interpretada pela confiança N'Eie" (ROLLEM
BERG, Francisco. Desenvolvimento e Popu
lação. Brasilia, D!N, 1973. pág. I 0). 

Nesse mesmo ano de 1972, na Sessão de 4 
(quatro) de. agosto, da Câmara dos Deputados, 
tecemos pãhegírico ao grande OswaJdo Cruz, no 
dia no centenário do nascimento do introdutor 
da profilaxia médica no Brasil (ROLLEMBERG, 
Francisco. Oswaldo Cruz- Centenário de rfas.. 
cimento. Brasília, Câmara dos Deputados, 1973). 

Na Sessão de 20 de maio de 1974, da Câmara 
dos Deputados, retomávamos ao tema do cresci-
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menta demográfico, preconizando a adoção de 
urna política para o Brasil na matéria, denuncian
do: ''Os Promotores do controle_ da natalidade 
utilizando uma política violenta de imposlç-ão de 
princípios e normas, ern ~_nica d~ massificação, 
esterilizando homens e ___ mulhere_s com insensi-
bilidade sfstemátka, só comparável à esterüízaçáo 
dos judeus pelos êmulosdo Hitlerismo" (ld., Uma 
Política Demográfica para o BrasU. Brasília, 
CD, 1974, pág. 15). E apontamos o caminho a 
seguir:: "Dai colo~r em primeiro plano uma polí
tica educadonal que se preocupe ... em orientar 
os casais em favor de uma paternidade responsá
vel ... ", condamando: "Eduquemos primeiro o ho
mem, para que ele, por sua Jívre vontade ou livre 
escolha, perceba o que pode e deve fazer de sua 
família e de seu País" (id., ib.) 

Na Sessão de 14-4-75, da Câmara dos Depu
tados ferimos da tribuna a questão nudear, sus
tentando:"." defendemos a ampliação de nossas 
pesquisas com objetivos de defesa, para não ser· 
mos surpreendidos pelos que agem em nome 
de· principies que contrariam nossas tradições, 
nossa hist6ria, nosso passado, nossa maneira de 
viver" (Id., BrasD Potf:ncla Nuclear. Brasília, 
CD-CEGRAF, 1975, pág. 17). E constatávamos: 
" .. .não pretendemos despertar tardiamente para 
o átomo, como ocorreu com o petróleo" (ld., ib.) 

Tendo participado como membro integrante 
da Missão Brasileira à XXX Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, apresentamos Relatório intitulado 
"30 Dias na ONU", concluindo por um elenco 
de sugestões que seria fastidioso aqui arrolar, ten
dentes, porém, todas elas, a incrementar a pre
sença do Brasil, no cenário internacional, como 
potência emergente propugnadora da justiça, da 
fraternidade e da paz ("30 Dias na ONU". Brasília, 
CD-CDI-Cegraf, 1975). 

Na Sessão da Câmara de 19-3-76, voltamos 
à questão da exploração do potássio de Sergipe. 
Após referir-nos à novela que estava se tomando 
o assunto, proclamamos: "Já se toma impossível, 
sem que se comprometa a própria política admi
nistrativa govemamenta] em n~ Estado, cogi
tar de soluções s6cio-e.conô_micas para Sergipe, 
sem primeiro resolver o problema do Projeto Po
tássio" Od., Alfalre Potássio. Brasflia, CD-CDI 
- Cegtaf, 1976, pág. 12), concluindo: "Ansiosa, 
a opinião pública em nosso Estado está à espera 
de uma definição que esclareça, de uma vez por 
todas, as dúvidas que se avolumaram no c_orrer 
do tempo ... " (ld., ib., pág. 17). 

A 7~10-77, retomávamos, da Tribuna da Câma
ra dos Deputados, a analisar a política nuclear 
brasileira. Afirmanos que, "~orno povo de indole 
pacífica, o que temos feito, em tomo do problema 
nuclear desde o seu_çlespontar até o ma.is recente 
acordo com a Alemanha OcidenW, obedece à 
linha humanista de nosso comportamento como 
nação" (ld., Política Nuclear Brasileira. Brasília. 
CD- CDI- Cegraf, 1977, pág. 8) Sintetizando 
o significado do então recente Acordo Nuclear, 
afirmamos: " ... este acordo_ nuclear deverá dar 
ao Brasil, nos próximos 15 an~s, condições que 
lhe assegure o ingresso pleno no_ campo da tecno
logia da energia nuclear, em todas as suas fases, 
inclusive a fabricação de reatrn:e:;; e s_eparação 
de plutônio. Entra assim o País na era do átomo, 
adquirindo independência para explorá-lo em to
das as suas facetas (menos a produção de artefa
tos nucleares). Dissemos, ainda: "Nosso conceito 
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de desenvolvimento é o democrático e encontra 
suas raízes na filosofia cristã. Entendemo-lo como 
o fez o Papa Paulo VI: "O desenvolvimento não 
se reduz a um simples crescimento econôni.ico. 
Para ser autêntico, deve ser integral, quer dizer, 
promover todos os homens e o homem todo. 
Não aceitamos o económico que se separa do 
homem. O que conta para nós é o homem, cada 
homem, cada grupo de homens até chegar a 
humanidade inteira" (Id., ib., pág. 26). E concluí
mos: "somos uma nação que já escolheu o seu 
caminho em favor da humanidade. E, por esta 
razão, os átomos que a nossa tecnologia pretende 
liberar serão realmente utilizadas em favor ou em 
defesa do paz" (ld., ib., pág. 27). 

Naquele mesmo ano, na Sessão de 16-5-77, 
pronWlciáramos discurso sobre a proteção ma
temo-infantil, em suas conexões com a n&tali
dade. Dizíamos, então, a certa altura: "E aqui 
alcançamos o ponto fundamental do nosso 
pronunciamento, ou seja, o problema da na· 
talldade, que, julgamos, não pode ser estudado 
.deritro de um processo global, mas par<:ial, ou 
conforme as caracteristicas de cada país ... A sol uM 
ção estaria não na Imposição de limites da taxa 
de crescimento, mas na aplicação de investimen
tos que c:::onciliem o de$e!Wolvimento necessário 
e o aproveitamento de mão-de-obra válida. O 
problema para nós se resume em subdesen
volvimento. Enquanto tivermos condições 
de, racionalmente, estender ao Interior nos
so processo de c:re.clmento, estaremos ao 
mesmo tempo realizando uma polftlc:a demo
gráftca sem violentar o ddo da natalidade" 
(Da Proteçáo Matemo-lnfllntll. Brasilia, CD
CDl- Cegraf, 1977, pág. 7). E condulamos: " ... 
não podemos aceitar como definitivos os con· 
ceitos de que uma politica de equilíbrio econô
mloo e sbciaJ para o Brasil deve situar seu ponto 
de apoio naJimitação,contra o homem, por meios 
compulsórios de controle da natalidade ... Preten· 
der que todu as crianças não esperadas, não 
desejadas, não aceitas, serão rejeitadas e ln
felizes é uma falsidade (citação do Prof.Jerome 
Lejeune em sua "História Natural dos Homens) ... 
E se os biólogos nazistas em nada contrlbuíram 
com as suas experiências para a dência, foi por
qu_e partiram de um contra-senso atroz: um prisio
neiro não é um homem. Assim, se- collliderar
mos um óvulo fecundado também como não 
sendo matriz de um homem, estaremos a co
meter um erro tio atroz como o ac:lma referi
do. O Brasil achou a - -.ção ... : natan
dade reoponsável, como o máximo de prote
ção à --te e à prole, IO!ravés de prowi
~ de cunho educativo". (id., ib., págs. 
12 e 13). 

Em 1978, pronunciamos na Câmara dos Depu
tados di$curso sobre o álcool motor como solu
ção alternativa do problema energético. Assinalá
vamos, então: " ... há mais de cem anos já se 
desc:::ortina.va promissora a solução brasileira em 
matéria enefgética, só agora revelada em todo 
o seu realismo" (Álcool Motor- Divisas para 
o BrasQ. Brasilia, CD - CDI - Cegraf, 1978, 
pág. 4). A certa altura. enfatizávamos: "Estamos, 
pois, Sr. Presidente, chegando ao ponto funda
mental do nosso discurso: em vez de tentarmos 
adaptar os atuais motores de nossos veículos ao 
uso do 6lc:ool, operação de certo modo onerosa. 
l)ecessário_ que tenham_os confiança nas possibi-

l!dé!~es ~cionais de produção do álcool, no Proá.l
c:ool, e partamos, _corajosamente, para a fabrica
ção de motores que se destinem, exclusivamente 
a_ ~r~m movídos: a álcool" (ib., pág. 8). Encer~ 
rando, conclamávamos: ''Voltemos, pois, nosso 
esforço em favor ~ sqlução da crise energética 
do petróleo, através do álcool, incentivando o 
plantio da cana-de-acúcar e da mcmdioca. e prin
c:ipaJmente, passando, de imediato, à fabricação 
~~motor a álc:ool ... e em tal ribno, que nos permita 
:aJcan_çar, a curto prazo, a libertação económica 
tão desejada. Não temos por que vacilar". (ib .. 

.Págs.1_2-13). 
Ainda no mesmo ano, reiterávamõs -a aborda-

gem do Problema da saúde pública. Após lembrar 
que, em '1971, fôramos designadO, c:::omo mem
bro da Comissão Coordenadora de Estudos do 
Nordeste - Cocene, para e~dar Õ problema 
d_e saúde daquela região, ressaltávamos: "Agora, 
quase ao término do nosso segundo mandato, 
voltamos ao tema, .analisando e cotejando nossas 
sugestões com o que se tem feito no Pais. princl· 
palmente na área do controle das grandes ende
mias, na proteção matemo-infantil e no c:::ombate 
à fome protéica" (Saúde Pública - Ontem e 
Hoje. Brasilia, CD - CD! - Cegraf, 1978, pág. 
3). Ao final, dizíamos: "M concluir ... quero dizer 
quão gratific:::ante fOi para eSte DeputadO. ver, 3ete 
anos após, que o seu esforço e o seu trabalho, 
longamente pesquisado e meditado, foi também 
motivo de acurado estudo do Ministério da Saúde 
e o que preconizamos à épOca, erri 1971, já é 
uma realidade palpável ... " (ib, pág. 13). 

Sob o título de "O Excepcional e Outros Discur
sos", fllemos publicar, através da Câmarn dos 
I)epUtados, vários discursos de 1980 (Brasma, CD 
- CDI- Cegraf, 1980), sobre os seguintes as
suntos: 9 ExcepciOnal; Santana dos Frades; Pa
ternidade Responsável; A Cesartina; Irrigação -
Redenção do Nordeste; Tragédia em Aracaju; A 
Seca no Nodeste; o Álcool Motor. 

Quanto ao exc:::ePcional, exãltamos o trabalho 
da Professora Helena Antipoff na fundação em 
Minas Gerais, em 1932, da primeira Sociedade 
Pestalozzi, e a expansão subseqüente do movi· 
mento. E sintetizávamos com o Prof. Miguel Cha-
lub (0 IndiVíduo Excepdonal): "O deficiente tem 
o direito de ser e existir como é", exortando, c:::om 
Odylo Costa, filho em "A Criança e a Rosa": "Ho
mem, toma nas mãos a criança mutilada, cria 
para esta rosa a nova madrugada" (ib.,págs. 12 
e13). · 

Quanto à paternidade responsável, disse
mos: "Por este prisma, o do desenvolvimento ~a
nêmico sem a perda da qualidade de vída, é que 
nos propusemos, nesta tarde, a vir à tribuna para 
discutir e propor uma política demográfica para 
o Brasil ... ~ evidente que não vemos como 
defender práticas extremas como o -.,, 
nem tampouco a intervenção do Estado no direitO 
do casa] de decidir a respeito da sua prole, mas 
não há a menor dúvida de que medidaS sensatas 
devem ser estudadas cuidadQJ~amente, como 
aquelas relacionadas com a patemidacle res-
ponsável, que de maneira alguma lira prlnd
pios ~ticos, morai:ll, rellgi.O:IIOS e possam colidir 
com a lei" (ig., pág. 20). 

Em "A Cesartina", homenageamos a figurll ad
mirável de nossa conterrânea laranjeirense Ora 
Cesartina Régis do Amorim, farmacêutica, profes
sora, literata, líder política, oradora, desportita, c&-
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tequista, protótipo da "mulf?er forte" de que fala 
a Sagrada Escritura. 

Em "Irrigação- Redenção do Nordeste", cla
mávamos; .. é urgente e necessáriõ qUe se encon
tre uma fonte autônoma sistemática, crescente 
de recursos_ capaz de garantir a implantação de 
irrigação, em grande esca1a e de forma acelerada, 
no Nordeste", enfatizando: "insistimos que é a 
irrigação e uma necessidade premente e capaz 
de levar, se quisermos, de vez. ao desenvoMmen
to e à integração a região que representamos, 
o Nordeste brasileiro" (ib, pág. 38). 

Em 'Tragédia em AracajU", pedíamos aos Mi
nistros de Saúde, da Previdência e Assistência 
Social e do Interior substancial awa1io, nas áres 
específicas, para que o Estado de Sergipe e o 
MunicíPiO--de Aracaju pudessem prestar rápido 
e eficiente atendimento às pessoas atingidas pela 
explosão de um depósito clandestino de dinamite, 
que destruiu todo um quarteirão, matou dez pes
soas e _feriu m~í~_ de_ quatrocentos (ib., págs. 
39-40). 

Em "A Seca no Nordesi:e", dissemos, reprisan
do tese antiga e firme: " ... por que, em vez de 
continuarmos a criar frentes de trabalho no ápice 
da seca, não empregamos essa mão-de-obra va
liosa na abertura da canais que implantarão, desse 
modo, uma agricultura racional e modema? Por 
que não levarmos as águas do São Francisco 
ao nosso sertão, através de canais? ... O- meu 
EStado, Sergipe, pela sua situação geográfica, 
pelas suas terras áridas e férteis, pela sua dimen
são territoriaJ, bem que poderia tomar-se um labo
ratório ecológico, uma área de demopstraç_ão do 
processo irrigatório, como no início -deste propu
semos, a nosso ver a única solução viável, defini
tiva para o problema da seca e, no caso especial, 
a redenção do meu pequeno Estado ... A inigação 
há de se constituir, se quisennos resolver de vez 
o problema nordestino, o ponto de apóio para 
sua integração ... A inigação ~ a única _resposta 
definitiva ao desafio do flagelo que se abate sobre 
o Nordeste" (ib., págs. 43-44). 

Fui.alffiénté, em -"AJcool Motor", clamávamos: 
urge quebrar todas as barreiras burocráticas que 
estejam dificultando a arrancada em favor_ do 
ProálcooL Embora haja outras fontes energéticas 
como alternativas para o proble{)la petrolífero, 
não há dúvida de que o álcool é a solução mais 
viável... Não só tratá resultados positivos para o 
processo energético, afastando-nOs da crise e tor
nando o Brasil auto-suficiente em combustível 
sucessor da gasolina e do próprio. óleo cüesel, 
COf!!~r-~E:e_rs_t#ir~ d~_maneiáiJavõrávcl na ecCn1o
mia nacional, notadamente na do Nordeste, às 
voltas com o subemprego; .. Em certos trachos, 
toma-se enfático o autor de Petróleo- A Crise 
dos Anos 80, e chega a afirmar que nossa op
ção pelo Proák:ool é uma questão de vida 
ou de morte" (ib., págs. 45 a 4?, citaÇão final 
de Jayme Rotstein). 

Em publicação do mesmo ano de 1980, arTola
mos os· seguintes pronunciamentos feitos da Tri
buna da Câmara dos Deputados: ''Âlcqol- uma 
Alternativa Energética"; "Enchentes do São Fran
cisco"; .. Verbas para Sergipe"; "Por uma Política 
Demográfica''; "Do Potássio Sergipcmo"; "Do 
Transplante de Córnea"; "Complexo Rural Inte
grado- Uma Aná1ise"; "SODENE- Sim ou 
Não"; "Xoc6s- Problema Social"; "Saúde Hoje 
-Análise";"Porquê"; "Da Coroa doMei.o";"Porto 
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de Aracaju"; "Brasil 79 - Política Nacional de 
Saúde"; "A Carlos Chagas". 
_ Ern "Álcool-- Uma Alternativa Energética", 
aj)ós analisar o choque do Petróleo, desencadea
do pela OPEP, e advertir que "querer ... forçar a 
redução de consumo através do processo perigo
samente inflacionário de aumentar os custDs "da 
gasolina e do óleo diesel, de maneira ascendente, 
é provocar um processo de desordem econõmica 
equivalente ao da alta do petróleo" (Represen
tando Sergipe, Brasma, CD - CDI - Cegraf, 
1980, p_ág. 7, apontamos o caminho: "-· que o 
Governo: ... tome uma decisão que se tomará his
tórica, estimulando o Proálcool, que, segundo nos 
parece, é a (mica alternativa válida que nos liber
tará d_a dependência energética ... Preparemo-nos 
para sair da era do petróleo e entrar noutra era 
- a do áJcool... 1% do território brasileiro dedi
cado ao cultivo de cana-de--acúcar ou da man
diOCa ou- de outros produtos similares "corres
ponde à potência de três a quatro hidroe!étricas 
do porte de ltaip1,_.1 (35 a 40 megawatts)" (lb., pág. 
7, 8 e 9). 

Em "Enchentes do São Francisco" comentan
do a ida de_ três MiDistros de Estado à região 
atingida, apelamos no sentido de~os e urgentes 
providências em favor dos Estados e Mtmidpios 
da área, para atendimento das populações aJcan
çadas pela tragédia. Em 'Verba para Sergipe", 
relatamos as providências do Governo estadual 
para emprestar as conseqüências ela enchente, 
apelando ao Governo Federal para que liberasse 
verbas para a recuperação económica e sociaJ 
da reaião (ld., ib., págs. 9 a 121 

E!n "Por uma Política Demográfica", depois 
de indagar se existe ou não explosão demográfica 
no Brasil e esclarecer que não estávamos propon
do apenas o planejamento familiar mas também 
o planejamento da .sociedade brasileira, pondera
mos: "Se-considerannos por explosão demográ
fica o .crescimento em dobro de habitantes no 
periodo de 25 anos, não se-ria, segundo alguns 
especiaJistas, o caso brasileiro" {lb .. pág, 17). So
bre métodos de planejamento familiar, aJertamos.: 
"São grandes os riscos dos anovulatórios orais. 
Levam à hipertensão, desencadeiam diabetes, 
provocam trornboemboliaS; estimulam o cresci
mento de tumores malignos e uma série de oUtros 
males. Então, é evidente que devemos-pensar 
na paternidade responsável, mas consentânea 
com os princípios históricos e morais que regem 
nossa conduta de médicos e de homens públi
cos" {lb., pág. 1 9). 

Citamos os peài.ruas arneriCanos-Drs. Roy1:. 
Brown e Joe O. Wray (Nubição e Taxa de Nata
lidade- "Diálogo", n• 2, vol. VII, 1974) quando 
chegam a admitir que não confiam no êxito dos 
programas maciços de controle da natalidade, 
basead_os _errt farta distribuição de anticoncepcio
nais (Representando Sergipe, pág. 23). Sobre 
métodos de planejamento, advertimos, ainda: "No 
çÇ~SQ especffico do uso de preservativos tipo DIU 
e anticoncepcionais, o assunto adquire especiaJ 
relevância. C_onverihamos em que não se pode 
admitir que a simples distribuição desses anticon
cepdonais medicamentosos ou mecânicos seja 
realizada em sentido lato" (lb., pág. 24). Susten
tando que "a natalidade no Brasil não é um pro
blema médico, mas, sobretudo, social e econó
mico", resumimos algumas linhas fundamentais 
erii.- favor de uma Política NaciÔnal Demográtka: 

"por uma paternidade responsável devidamente 
orientada, seja do ponto de vista biológico, seja 
económico.~"; "por uma assistência que não seja 
apenas previdenciária, mas pedagógica", acres
centando: "quando a Igreja, embora voltada pa
ra o drama da família modema, ameaçada de 
decompor-se pelas separações transitórias ou de
finitivas, se empenha em difundir cursos de 
formação de casais para o casamento, ela 
se comporta sabiamente e dá ao Estado uma 
lição pel'eJie que necessita ser desenvohllda, 
principalmente nas escolas"; "por uma reviSão 
da política previdenciária". Salientando, enfim, 
que "de nada adiantará fazer crescer a população 
para ocupar espaços vazios, se não forem criadas 
condições mínimas de bem-estar e saúde", finaJi
zemos: "Planejemos, pois, a fami]ia, através de 
um Programa Nacional, segundo um esquema 
que vise ao crescimento, demográfico racional, 
tendo em vista as necessidades econõmicas e 
culturais de um país em desenvOlvimento. Plane
jar sem esterilizar. Planejar sem maulflcar 
o processo de limiU.ção da natalidade. Planejar 
no seõtklo _de tomar responsáveis os casais 
.lnuponsáveJs no ato de procriar. Planejar, en· 
fim, com o objetivo de conferir ao Brasil condições 
de desenVolvimento sem as se_qúelas sociais do 
pauperismo e da miséria" (1b., págs._ 25 e 26). 
· Eln "Do Potássio Sergipano", lembramos que 
em nosso primeiro discurso de Grande Expedieri
te, na Câmara dos Deputados, a 9 de junho de 
1971, afumáramos que, .. devido à potencialidade 
das nossas riquezas minerais, tempo chegaria em 
que nosso Estado, de pequeno e pobre se trans
formaria" (lb., pág. 27). E prosseguimos: "O mo
mento é chegado. No dia 31 próximo passado, 
o Governador Augusto do Prado Franco, em sole
nidade no PaJácio Olímpia Campos, assinou con
trato de aquisição, pela Petrobrás Mineração, de 
área de terra medindo cem hectares no Municipfo 
de Rosário do Catete, área esta destinada à im~ 
plantação do poço "Shaft" para exploração do 
potássio sergjpano" (lb.) Tendo transcrito tópicos 
fundamentais das faJas do Senhor Governador 
do Estado e do Diretor da Petrobrás Mineração, 
ressaltamos: " ... é inquestionável que a lavra des
sas jazidas, além de assegurar amplas perspec
tivas para a ihtegração de Sergipe nos pólos de 
maior desenvolvimento do Nordeste e de repre
sentar fator de c:onexão dos desníveis regionais, 
possibilitará a consolidação definitiva da indústria 
química de base no Pais, proporcionando, além 
disso, ponderável economia de divisas" (Jb., págs. 
2'la29).------ - -

Em "DoTransplan~ de Córneas", recordando 
que projeto de lei fora por nós apresentado sobre 
o assunto, apelamos para a Mesa no sentido de 
sua rápida tramitação, "~ .. porquanto o tema está 
a exigir uma legislação atualizada, que permita 
se concilie o processo jurídico com o PróceSSo 
tecno16gico" (lb., págs. 29 e 30). - -

Em "Complexo Rural Integrado - Uma Análi
se", após reportar-nos ao trabaJho firmado pelos 
Srs. Eng' José Vicente Vaz de Lima, CeJ. Newton 
Heráclito Ribeiro e Dr. Dirceu Cortez, uma de cujas 
sugestões apresentadas, para que se possa firmar 
o homem no campo, evitando-se o êxodo rural 
e a conseqüente inchação das capitais e das áreas 
metropolitanas, é a formação de Centros Rurais 
Integrados, e analisar como seriam estruturados, . 
afirmamos ... "acreditamos que-as sugestões con· 
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tidas no estudo que acabamos de divulgar pode
rão setvir de subsidio aos esforços de fixação do 
homem no campo ... Desafio que está a exigir 
providências imediatas, antes que o problema na
cionaJ dele resultante- o êxodo rural- se trans
forme em obstá.culo inarredáve_l no processo de 
desenvolvimento do Brasil, comprometendo, in-
clusive, a paz social (lb., págs. 30-34). ·· 

Em "Sudene -Sim ou Não?", depois de anali
sar o esvaziamento daquela Superintendência, su
gerimos as seguintes medidas capazes de restituir 
seus mecarUsmos de ação, a fim de que possa 
comandar realmente o processo de desenvolvi
mento do Nordeste: a) o restabelecimento dos 
arts. 198 e 29 do ND das Disposições Ttansttórias 
da Constituição de 1946; b) restabelecimento do 
art 1 O da Lei n9 3.692, -de 1959, que institui a 
Sudene; c) restabelecimento dos incentivos fiscais 
34/18; d) reformulação das atribuições do Conse
lho Deliberativo da Sudene, acentuando-se a ex
pressão política dos Governadores; e) adoção de 
orçamento nacional consolidado por região; f) tra
tamento diferenciado na política monetária nacio
nal; e, g) política agrária. Encerrando, enfatizamos: 
"Se isso não puder ser obtido, o melhor que se 
poderá fazer é sepultar a já combalida Sudene 
e substituí-la por um 6rgão capaz de, vinculado 
diretamente à Presidência da República, ter maior 
autonomia técnfoo.-adrn_inistrativa e flexibilidade 
operacional, dando ao Nordeste ... o que o Nor
deste quer, aquilo a que tem direito~ é- sua 
justa parcela no progresso do Brâsil. Não quer 
mais. Nem aceita menos. É precisamente isso 
que o Brasil deve ao Nordeste" (lb., págs. 34 a 
40). 

Em "Xocós - Problemas Social", afirmamos 
que, "embora seja do conhecimento geral que, 
sem papel passado, como se costuma dizer, as 
terras da Dha de São Pedro sempre pertenceram 
de fato aos índios Xocós", terminando por sugerir: 
"por que não desapropriar-se a Dha de São Pedro, 
nos tennos da Constituição vigente, transforrnan

, do-a, a seguir, numa cooperativa agrícola?" (lb., 
pág. 40 41). 

Em "Saúde, hoje -Análise", comentando con
ferência do_ então Ministro da Saúda Castro Uma 
na ESG, sublinhamos. " .. ,_estamos certo de que 
não há outra alternativa para o drama sanftário 
brasüeiro, senão _enfrentá-lo corajosamente ... " 
Eliminar doença e não simplesmente curar 
doentes ... " (lb., págs. 41 a 44). 

Em "Da Coroa do Meio", elucidávamos aspec
tos do Projeto Coroa-do Meio, da Prefeitura de 
Aracaju, a propósito de versões e críticas infunda
das a respeito. 

Em "Porto de Aracaju", clamávamos pela ne-
cessidade de modernização e ampliação do porto 
de Ara caju, aduz:indo que "o Brasil não pode fugir 
a esse determinismo geográfico que coloca Ser
gipe como a grande opção de ser um pólo de 
desenvolvimento regional e que, mais do que nun
ca, carece de um porto para o escoamento de 
sua produção" (lb., págs. 49-51 ). 

Em ''Brasil 79- Política de Saúde", tecemos 
consideração sobre o I Simpósio sobre Política 
Nacional de Saúde, transcrevendo, ainda, suas 
conclusões. Ressaltamos que "os mais importan» 
tes problemas de saúde no Brasil têm sido carac
terizados e diagnosticados Vezes sem conta. O 
problema, a nosso ver, não é de diag_TX?stlco e, 
sim, de terapêutica ... Em virtude de provtderiCiãs 
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que foram relegadas a segundo plano ao longo missares da malár1a e da doença que recebeu 
do tempo, os problemas de saúde no Brasil se o seu nome ... " "Num país continente - concluí-
transformaram num desafio permanente ... Há es- mos - que enfrenta o desafio de moléstias so-
treita relação entre o quadro saniW,~o das popula- ciaJs, a lição de Carlos Chagas necessita ser am-
ções e a sua __ economia, ninguém ignora as péssi- piamente divulgada pelo que representa de exem-

-mas condições de saúde de ampla parcela da pio, de tenacidade e dedicação em favor de me-
população ... Uma política que não se complete lhores condições _de vida de nosso povo" (lb., 
com as estratégias que viabilizem sua proposfção págs. 68 a 73). 
é falha e está fadada ao fracasso ... "~ influências Em outr..a. publicação intitulada "O Décimo 
políticas existentes numa sociedade- disse o Ano" (Brasília, CD- COI- Cegraf, 1981 -
então Ministro da Saúde Castro Lima.- çqnbi- 72 páginas), reunimos pronunciamentos sobre 
buem para a atitude individual em relação à saúde, os seguintes temaS: "LuiZ -Garcia"; 'Verbas para 
e o desprezo aos fatores éticos e sociais levam Saúde"; '"Seca em Sergipe"; "São Francisco-
a uma perigosa margiiialização, prejudicial à saú- Uma Esperança"; "Miséria"; "CEME?"; "Nordeste 
de do indivíduo e à sociedade ... É nosso pensa- sem Crédito"; "O Tabu Nuclear"; "A Barrilha"; 
menta e nossa filosOfia de saúde que se deVa "PortoparaSergipe";"Nordeste-FalênciaPolíti-
levar às classes menos favorecidas do País o sa- ca"; "0-Potás.Sict; "Discussão do Subanexo do 
neamento básico, fator essencial para que se pro- Poder Executivo- Ministério da Saúde"~ 
porckme uma boã saúde ao povo brasüeiro, e Ein "Luiz Garcia", homenageamos o üustre h o-
que orientemos nossas prioridades exatamente mem público sergipano, Professor de Direito, ex-
para essas classes menos favorecidas ... É preciso Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, ex-ao-
valorizar os médicos brasileiros ... Não se pode vemador do Estado, a cujo convite voltamos a 
conceber que um profissional de nível universi- nosso Estado de origem para o exerddo da pro-
tálio desempenhe bem o seu trabalho com um fissão de médico, autor, dentre outras obras, do 
emprego mal remunerado ... O profissional mé· WES;-a mW"oi-obra já realizada em Sergipe, em 

-dica está_ coro seu prestígio cada vez mais abalado favor do funcionalismo público, do Hotel Palace, 
dentro da sociedade, em função do descaso go- da faculdade de Medicina, do Centro de Reabili-
vemamental pelos salários dessa categoria ... Saú- tação Ninota Garcia, do Banco do Estado, da Es-
àe_ é problemas de segurança nacionaL. Nesta tação Rodoviária de Aracaju e do Departamento 
conjuntura, neste ano de 1979, é mais importante de Água e Esgoto de Sergipe - DESO Ob., págs. 
hierarquizarem, descentralizarem os setV:iços mé- 5 - 6), exemplo e inspiração de toda uma gera-
dicas e redistribUírem médicos pelo nosso ''hin- ção de sergipanos. 
terland" do que-pensar "ab initio" na redução Em "Verbc:.s para a Saúde", manifestamos o 
de fonnandos ... "Como fecho, sustentamos: "... receio de que, face ao anúncio de corte de verbas 
eStamOS Certo de que não há outra alternativa no orçamento de saúde, programas vitoriosos, 
para o drama sanitário brasileiro, senão en· como o da vacinação antipólio e o de suplemen-
frentá-lo corajosamente, eliminando as t.ação alimentar, pudessem ficar prejudicados (Ib., 
doenças e não simplesmente curando os págs. 7 e 8. 
doentes" (lb., __ Pá$'s· 51 a 68, esped8Imente 52, ___ Na Sessão de 15-5--80, encaramos, ma1s uffia 
53, 54, 56, 58, 59, 60, 62 e 68). vez, 0 drama da seca (lb., "Seca em Sergipe", 

Por fim, em "A Carlos Chagas'', homenagea-. Págs.9-12),denuncia,ndo:"Aseca-aindavemsen-
m0S aquela excepecional figura de braSileiro, res- do enfrentada com paliativos~. A rigor, não conse-
sal~ndo que: ..... Carlos ChagaS dedicou-se ao guimos criar ainda uma política contra as secas. .. 
estudo-da malária. Sua teoria de que os mosquitos Mesmo a SUDENE não trouxe maiores dimen-
transmfssores poderiam ser combatidos por inse- -sões ao processo da erradicação do flagelo ... Che-
tlcidas teve êxito e projetou logo seu nome .. Con- _ga a riõs pMecer _que de pouco têm adiantado 
seguiu encontrar no sangue de uma menina de as recomendações constitucionaJs e a legislação 
três anos, cuja febre não cedia "nem ao quinino", abundante que se ocupam da matéria ... " Desmis-
0 ,':Trypanosoma Cruzi". Naquele momento, cou· -tificando: "Desde o século passado que se pensou 
be-lhe o mérito de um desenvolvimento notável, que a açudagem era a solução. Não é verdade.-
e ímpar, nos domínios da medicina, a "Trypano- O fundamental, em se b'at.ando da seca, está 
somiase americana", entidade mórbida de exis- menosparaacumulaçãodaáguaemreseJVB-
tência inteiramente_desconchecida e não suspei- tórios do_ que para dlstrlbulçio da água atra-
tada, antes que ele a revelasse ao mundo cientí- vés da inigação ••. " Preconizando: "É neste pon-
fico... Rememorando a figura de seu pai, Carlos t6_ que se evidencia a necessidade de se dotar 
C.hagas Filho, Prof. do Instituto de Biofísica da a fegião nordestina, a ffiais ~frida, há séculos, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, não vaci- de condições que lhe permitam superar a ausên· 
lou em diagnosticar a Doença de Chagas como cia de chuvas através de um processo de irrigação 
"uma doença do subdesenvolvimento".,. Somen- permanente. Quanto ao meu Estado, Sergipe ... 
te de"pois da Mõrte de Carlos Chagas é que se posso afirmar ... que o1'erec-e cOndições ideais para 
iniciou no Brasil, seriamente, o combate à molés- que lá se implante um sistema de irrigação ... A 
tia_. __ Há_, porém, outro aspecto da personalidade rigor a seca atinge praticamente _dois terços de 
de Carlos Chagas, a que não se tem dado maior Sergipe". Questiona!1do -e ~ugerindo: "Desde 
relevo: a de estudioso que empreendia viagens, muito ... deveriamos ter partido para urna solução 
para testar "in loco" as conclusões de suas pes· mais eficaz ... Por que, em vez de continuannos 
quisas. Exemplo dessa ordem é o estudo intitu- a criar frentes de trabalho no ápice da seca, não 
lado Notas sobre a Epidemiologia do Amazo- empregamos essa mão-de-obra valiosa na aber-
nas., .. Pioneiro em medicina tropical, foi 0 braço tura de canais que implantarão, desse modo, uma 
direito do Oswaldo Cruz em suaS campanhas sa- agricultura racion~ e modema? Por que não levar-
nitárias ... Em toda sua obra científica, por sinal mos as águ~ do São Francisco ao nosso sertão 
extensa, destacary-t-se os estudos sobre os trans- através de canais?" ... Repisando: ·~~·-· I\ irrigação 
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há de se constituir, se quisennos resolver de vez 
o problema nordestino, ponto de apoio para a 
sua integração ... Empenhemo-nos. pois ... em er~ 
radicar o flagelo secular que nos castiga, pondo 
em prática um plano nacional de irrigação ... irrl
gação é a única resposta definitiva ao desafio 
do flagelo que se abate sobre o Nonleste". 

Em "São Francisco·_;_ Orna Esperança" (lb., 
págs. 13 a 26), exaltamos os projetes da CODE
VASF, tendo afumado: "Hoje, percebe-se clara
mente que os projetes da CODEVASF já vêm 
determinando amplas modificações na estrutura 
económica e social da região, beneficiando milha
res de famílias. O agricultor tem acesso à terra, 
trabalho para si próprio, sem ter de dividir a produ
ção, e aumenta imediatamente a sua renda. O 
homem e sua Jamilia sâo ajudados e orienwdos 
n~ sentido de progredir, de melhorara seu padrão 
de vida ... Com esses projetas, ·a situação do ho
mem rural nordestino está Se modificando. Permi
tindo-se o acesso à terra, esse homem, antigo 
meeiro e posseiro, passa a trabaJhar para si pr& 
prio e sua -família. Ê ele o dono. Este sentido 
de propriedade lhe confere uma categoria ~ue 
hoje se afllTTla no Nordeste, de modo a concre
tizar-se o esforço--da CODEVASf em favor das 
populações do Baixo São Francisco. É uma ma
neira válida de se corrigir o drama soda! provo
cado pelas inundações de terras férteis". 

Na Sessão Conjunta de 20 de Setembr9 de 
1980 (CN), demos ressonância a matéria do "Jor
nal da Cidade", de Aracaju, que alertava para a 
grave situação do Alto Sertão de Sergipe, onde 
cem mil pessoas afetadas pela:-seca estavam a 
beber àgua misturada com lama E denunciá
vamos: "A seca, mais uma vez, é enfrentada 
com soluções paUatlvas, de emergência, atra
vés das dolorosas frentes de trabalho, improvi
sadas atabalhoadamente, na crise do êxodo, para 
a, realização de tarefas inúmeras, enquanto se 
despreza o que deveria ser feito e encarado 
como prioridade". E acrescentávamos: "Desta 
tribuna oferecemos, por diversas vezes, Idéias 
que reputamos capazes de dar uma solução 
definitiva para o probl~ como já o fiZeram 
os EUA, no Oeste, o México, Espanha e Israel, 
entre outros: a apUcação da tecnologia, a acu
mulação de água e a lnigaçáo, a perenização 
dos rios da região do Nordeste". E sugerimos 
medidas para enfrentamento da triste emergência 
(lb., Miséria- Págs. 27 • 29). -

Na Sessão Conjunta de 23 de setembr:o _de 
1980 (CN), dizíamos: " ... no momento em que a 
indústria farmacêutica está sendo objeto de estu
dos._ pelo menos alguns pontos fundamentais 
devem merecer uma solução a curto e médio 
prazos: fiscalização e fabricação ... É o Brasil, sem 
dúvida, um dos países de maior número de medi
camentos ... O que falta no Brasil é maior entrosa
mento na política de licenciamento de produtos 
farmacêuticos ... A par dessa produção excessiva 
de medicamentos afins, temos outro grave pro
blema, o_ da fiscalização e controle ... Um ponto 
de vista que julgamos fundamental na anáJise da 
indústria farmacêutica: a redução de remédios 
e a implantação de uma indústria farmacêutica 
básica, sem o que permaneceremos nessa situa
ção, indefinidamente ... A Central de Medicamen
tos (CEME), criada em 1973, era uma esperança, 
que não ·conseguiu, até o momento, firmar~se 
em seus objetivos definidos pela legislação que 
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a instituiu" (lb., "CEME", págs~ 30~32). E pedimos 
providências. 

Na Sessão de I O de outubro de 1980, da Câma
ra· -dos Deputados, sustentamos, a propósito da 
medida adotada pelo então Ministro da Fazenda, 
de limitação ao crédito das empresas: ''Trata-se 
de um princípio de economia clássica, pelo qual 
a redu.ção na oferta de crédito força a baixa dos 
preços de consumo. É preciso, contudo, racio
cinar em termos de uma Inflação que não decorre 
exclusivamente dé s~produçáo ou de subcon
sumo. Em um mundo solidário ... o processo infla
cionário ... resulta de decisões que comprometem 
países de todo o mundo ... Temos ... a inflação 
importada ... O caso do Nordeste é particularismo. 
Região tradiciçmalmente monocultora, que en
frenta há séculos o ciclo da seca, com uma taxa 
de crescimento demográfico das maiores do 
mundo, necessita de uma assistência permanen
te, que s6 pode vir de áreas prósperas ou menos 
-carentes do País ... As limitações do crédito, nesta 
hora de crise, dev.em ser reexaminadas em rela
ção ao Nordeste, como já ocorreu em favor da 
região Centro-Oeste" (lb., Nordeste sem Cl'é
dl.to, págs. 33 a 35 ). 

Na Sessão de 3-10-80, da Câmara dos Deputa
dos. falamos sobre o ''Tabu Nuclear". Piz@olos, 

_então: "Quarido os fatOS- aí estão mostrando que 
a opção pelo aproveitamento dos recursos nu
cleares também faz parte de nosso programa de 
desenvolvimento. urge enfrentar o problema sem 
vacilações e desmistificar aspectos da energia nu
clear, que deve ser vista como uma conquista 
em favor do homem". Citávamos discurso ante
rior: "Não resta, pois, a menor dúvida de que, 
ou nos lançamos vigorosamente na política nu
clear, ou então jamais conseguiremos alcançar 
uma posição de relevo e de respeito no mundo 
atual ... Dentro da conjuntura internacional, cada 
vez mais grave, a mais perigosa das dependências 

___ é de natureza energética: E alertávamos: "O Brasil 
está plenamente defasado no contexto das na
ções que se propunham a aproveitar a energia 
nuclear no mundo ... " Prosseguíamos: "Vim a esta 
tribuna defender a nuclearização brasileira há cin
co anos ... Nesta tarde, venho pedir também a 
consolidação do programa nuclear brasileiro .. : Se 
quisermos dominar a fusão nuclear, teremos de 
dominar a flSSáo nuclear, teremos de queimar 
etapas. de caminhar paulatinamente ... Adotou ... 
o Governo uma estratégia paraleJa: sem descu
rar-se do setor hidrelétrico, enfrentarmos o desa
fio nuclear ... Por que foi a Alemanha Ocidental 
o parceiro do Acordo Nuclear e não outro pais? 
Esta questão já está sobejamente esclarecida: foi 
a Alemanha Ocidental o pais consultado que nos 
ofereceu vantagens de transferência de tecnolo
gia .. Exatamente essa transferência de tec
nologia é que nos interessa, para que possa
mos, a médio prazo, percorrer nosso caminho 
com recursos próprios, com o que concordaram 
os aJemães ... Temos a questão sempre atual do 
destino a ser dado ao lixo atômfco ... A proporção 
_que a técnlca aprimorar o processo de guarda 
dos rejéitos radioativos, este problema se redu
zirá, .. Não 4evemos e_sperar b esgotamento de 
nossas reservas hidráulicas para produzirmos 
energia eJétrica por meio de centrais nucleares ... " 

· Ob., Tabu Nuclear, págs; 36 a 51). 
Em "A Barrilha", reívindicamos a instalação em 

Sergipe da terceira Unidade de banilha do Brasil, 

argüllidO:-" .. .A exploração do potássio tomou ain
da mais economicamente viá_vel a implantação 
em Sergipe da terceira unidade naciona] produ
tora de carbonato de cálcio ... A baniJha sergipana 
resultará em economia de divisas, tendo em vista 
que a a emana a. devido· à expansão industrial, po
derá atingir um milhão de toneladas nos próxill!OS 
dez anos" (lb., págs. 52'53). 

Em "Porto para Sergipe" (Sessão CD de 
4~12-80), reriovavamos ao Presidente Figueiredo 
apelo para que o T enninal Portuário viesse a figu
rar entre as obras prioritárias -de seu governo, 
"Obra que ... virá concorrer para reduzir o impacto 
do transporte rodoferroviário, oneroso, na ·prOdu
ção do Projeto Potássio de Sergipe" (lb., págs. 
54-55). . 

Em "Nordeste....,..... Falência Política" (Sessão CN 
de 4-12-80) fizemos um histórico dã pOlítiCa go
vernamental no Nordeste, analisando dois dos 
seus programas - o Pólcinordeste e o Projeto 
Sertanejo. Afirmávamos: "A debilidade da econo
mia nordestina resultante de condicionamentos 
estruturais exige uma intervenção eficaz do Poder 
Público ... Em faCe da realidade do Nordeste, a 
ação do Poder Público - eÇ~quanto f9_rrnulador 
e implementador de políticas- deve ser sempre 
no sentido de promover um desenvolvimento es
pacialmente equilibrado, marcado pela Justiça 
Social e visando a impedir que se crista1izem os 
baixos padrões de vida da população ... " "É equí
voco pensar que as disparidadeS tendem a auto
corrigir-se mediante movimentos migratórios das 
regiões mais pobres para as mais ricãs'' (GTDN, 
1958) ... Em 1959 foi inStituídã--a Sudene~ .. No 
confronto entre as propostas con~ub~iadas 
no GTDN- e nos Planos DiretOies da Sudene, e 
as transformações efetivamente implementadas, 
o saldo de realizações foi ainda muito baixo ... O 
insucesso dos órgãos de desenvolvimento regio
nal manifestou-se exatamente na p~rda do poder 
político da região que, aliado à pouca significância 
do seu peso econômico, tomou o Nordeste pro
fundamente vulnerável na mesa das negocia
ções ... O:s grandes projetas implantados, prúlci
palmente com os recursos de incentivos fiscais, 
pouco impacto causaram à economia local, por
que o processo de desenvolvimento que se im
plantou não teve maiores compromissos com o 
social e adotou níveis tecnológicos inadequados 
às características da região ... Nos programas para 
o Nordeste tratam-no como um compartim:ento 
estanque da economia nacional ... Transformaram 
a região em parte complementar do aparelho pro
dutivo do Sudeste_. Em resumo, fica a Sudene 
transformada em órgão tecnocrático e adminis
trador de incentivos fiscais, como resultante de 
um processo de perda do poder de decisão polí
tica da região Nordeste ... O problema do Nordeste 
não é técnico ... O problema é de ordem política 
e a solução compete exclusivamente à ação coor
denada das forças da região ... Passamos a analisar 
os dois programas que reputamos mais impor
tantes _em termos de recursos e objetivos a que 
se propuseram: o Pólonordeste e o Projeto Serta
nejo. O Pólonordeste foi instituído dentro do enfo
que "de reforçar a economia agrícola nordestina 
em áreas de atividade de maior potencial econô
mico de modo a diminulr os efeitos das secas 
periódicas ... Comparado com outros programas 
já desenvolvidos na fe9ião, o Pólonotdeste é bem 
mais abrangente e pelo menos nas suas intenções 
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se propõe a atingir os pequenos proprietários e 
os deserdados da terra ... Dois anos após a instala
ção do Pólonordeste, pelo Decreto n9 78299n6, 
o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimen
to da região Semi-árida do Nordeste, o Projeto 
Sertanejo vem se aJinhar ao P61onordeste, que 
fora elaborado a nível de Governo Central ... O 
Projeto Sertanejo objetiva principalmente a orga
nização e a consolidação da pequena e média 
propriedade, situadas na região semi-árida do 
Nordeste, onde as precipitações pluviométric::as 
anuais são baixas e irregularmente dtsbibWdas, 
''visando a fortalecer a unidade de produção con
tra os efeitos das secas, assegurando maior esta
bi1idade e eficiência às atividades agropecuárias 
e a expansão da oferta de emprego no meio rural". 
Contudo, um e outro têrri como objetivo maior 
''tomar a economia da região semi-árida mais 
resistente aos efeitos das secas, mediante, princi
palmente, a associação da agricultura irrigada 
com a agricultura seca ... ". É, portanto, através 
desse programa que o Governo vem tentando 
reduzir as desigualdades e os desníveis especiais 
do desenvolvimento na região Nordeste. inves
tindo em capital básico social e dando condições 
a uma fixação produtiva do pequeno produtor 
ru.ral .•• Um dos pontos de estrangulamento do 
programa refere-se ao crédito ruraL. Programas 
e Instituições sucedem-se, diagnósticos e planos 
de intenções não passam do papeL Por que não 
se dota o Nordeste de uma Infra-estrutura 
que tome a economia da reglio c~ de 
conviver com a estiagem? ama solução viá
vel e de longo prazo deve ser no sentido 
de lixar o homem ao campo ___ A soluçio defi-
nitiva s6 vlnl quando o problema for atingido 
no seu âmago: alteração da estnrtura fundiá
ria e conseqüente transformação nu: rela
ções de poder no meio rural ••. O drama das 
secas continua a fustigar os nordestinos, apesar 
de tantos programas, tantos planos, tantas inicia
tivas envolvendo aplicações vultosas na constru
ção de açudes, como se a solução estivesse na 
simples acumulação de água. Sabem, porém os 
técnicos da Sudene, que nio buta conservar 
a 'gua mas distribui-la, molhando a term, 
Irrigando-a, preparando-a para enfrentar o 
llagelo clcllco da seca-- Sem a Irrigação a 
própria açudagem é Inócua e vi" (lb., págs. 
56-67). 

A 1~' de dezembro de 1980, pronunciamos um 
discurso sobre o potássio de Sergipe, ressaltando: 
"O Projeto Potássio Sergipe é umá obra que se 
constrói sem muito alarde em nosso Estado, obra 
de que nós devemos orgulhar pelo seu significado 
para a independência econômica de nosso Pai'.s. 
Com a sua definitiva implantação, Confiamos em 
que do mesmo modo que nos libertaremos da 
servidão do petróleo importado, dentro em pouco 
teremos condições de ampliar nossa produção 
agrícola, aumentandO a produtividade com fertili
zantes nacionais" (lb., O Potúslo, J)ágs. 68-70). 

Na discussão do subanexo Poder Executivo
Ministério da Saúde dos Orçamentos Anuais_ 
(1981) e Plwianual (triênio 1981-1983), clama
mos pela necessidade de se ampliarem os recur
sos do Ministério da Saúde, lamentando a falta 
de sensibilidade com esse problema. (lb., págs. 
71-72). 

Da publicação intitulada "A Luta Continua" 
(Brasília. CD- COI, 1983), fiZemos constar os 
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seguintes pronunciamentos: "ln Memoriam"; ''Se
ca I"; "Refiorestamento"; "Seca II''; "Brasil"; "Po
liomielite"; "Laranjeiras"; "ColégiO Brasileiro de 
Cirurgiões. Capftulo Sergipe. Oração inaugural." 

Em publicaçãO de 1981, "Problemas Atuais do 
Tiabalhismo Brasileiro e Outros Temas" (Brasília, 
CD-COI- Cegraf. 1981), reunimos pronuncia
mentos daquele ano, dos quais passamos a refe
renciar alguns e a sublinhar tópicos de outros. 

Na Sessão de_1~'-3-81 (CD), tratamos dos temas 
Estabilidade, Fundo de Garantia do Tempo de 
SeiViço e Polftlca Sindical, tendo dito: " ... Nosso 
intento é o de abrir caminhos para uma solução 
que venha cOntribuir para a paz social que a nossa 
realidade sócio-económica está reclamando, isto 
ê, a compatibilização da estabilidade econômica 
ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com 
a estabilidade jurídica ou a garantia do emprego 
ao trabalhador ... A maior rotatividade da mão-de
obra facultada pelo FGTS tomou o trabalhador 
insegw-o ... No campo da estabilidade, embora se 
reconheça a impossibilidade de retomo a wn ins
tituto rígido, há de se encontrar uma fórmula que 
dê segurança ao trabalhador, sem contudo com
prometer a dinâmfc_a do setor empresarial ... Pare
ce-nos ... que a tendência é a compatibilização 
dos institutos da estabilldade e do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço ... Conclusões do Sim
pósio (realizado pela Comissão de Legislação So
cial da Câmara dos Deputados) quanto à questão 
da estabilidade paralelamente ao FGT$: 1 - O 
FGTS deve permanecer ... estendendo-se os seus 
efeitos a todos os trabalhadores ... ; 2 -A estabi-
6dade como definida na CLT está superada, mas 
deve ser aperfeiçoada no sentido de se imple
mentar a garantia de permanência no emprego ... ; 
3 -A empresa, doubin'ária e constitUcionalmen
te, tem uma função social. Daí ser necessária a 
compatibilização do caráter pecuniário do FGTS 
com wn sistema de estabilidade que abrigue o 
direito de permanência no emprego ... COnclui-se, 
pois, pela reformulação do Titulo V, da Organi
zação Sindical, dã CLT, especialmente quando: 
I - ao pleno direito de greve ... ; 2 - à extinção 
da contribuição sindical compulsória; e 3 - à 
fiberdade sindicai .. :· (lb., págs. 7-23). 

Na Sessão Conjunta de 17-3-81, voltamos ao 
problema das secas do Nordeste, afinnando: "·~ 
Em vez de cuidarmos da seca em fase de emer
gência, já deveríamos ter em fase de aplicação 
permanente um plano definitivo que não se resu
misse nas inoperantes frentes de trabalho" (lb., 
págs. 24-25). 

Na Sessão de !•de abril de 1981 (CD), pergun
tamos: "Por que ... em vez de desativannos as fren
tes de trabalho, agora que as chuvas estão mo
lhando o chão calcinado, nao cuidamos de abrir 
mais -estradas de escassa_ se:nrentia, _mas canais 
de irrigação, de acordo (:qm ~tecnologia racional 
e modema? ... Sendo político o drama da seca, 
cabe a esta Casa, através de seus órgãos especi
ficas, sensibilizar os técnicos para soluções que 
não sejam paliativas ... " (lb., páas. 26-32). 

Na Sessão Co11iunta de 14 de abril de 1981 
(CN), registramos a ocorrência do 919 aniversário 
da OEA (lb., págs. 32-34). 

Na Sessão de 3Ó.de abril de 1981 (CD), disse
mos;" ... Estamos comemorando o Dia do Traba
lho em meio a outras efemérides singul<ires: o 
9()9 aniversário da enclclica "Rerum Novarum", 
o "50'1 do Quadragésimo Armo", o_ 389 da Conso-
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lidação das Leis do Trabalho e o 4Qt aniversário 
da instalação da Justiça do Trabalho Brasileira ... 
A "Rerum Novarum" chega a profetizar sobre o 
que poderia acontecer se um dia fosse estabe
lecida em algum país do mundo a solução socia
lista: "Uma odiosa e insuportável seJVidão para 
todos os cidadãos", hipótese que os fatos, depois 
da Revolução Soviética de I 917, vieram mais tar
de confirmar ... Com a QuadragésimoAnno", volta 
a Igreja a insistir em favor de soluções imediatas 
para a questão social, rastreando o ideário contido 
na "Rerum Novarum" e insistindo, principalmen
te, na questão do justo salário ... Chega a admitir 
não s6 a participação nos lucros, mas o que hoje 
está na pauta das reMndicações trabalhistas -
a co-gestão ... " (lb., págs. 34-41 ). 

Na Sessão do dia 6 de maio de 1981 (CD), 
assinalamos o 40~ aniversário da instalação da 
Justiça do Trabalho Brasileira (lb., págs. 41-43). 

Na Sessão do dia 2 de junho de 1981 (CD), 
saudamos a perspectiva de construção do Porto 
de Aracaju (lb., págs. 443-44). 

Na Sessão do dia 16 de junho de 1981 (CD), 
lamentamos o falecimento do Superintendente 
Regional do lNAMPS em Sergipe, o médico Paulo 
Amaral Lopes, também professor e ex-Suplente 
de Senador (lb., págs. 45-46). 

Na "SesSãO do dia 22 de junho de 1'981 (CD), 
saudamos a passagem dos 35 (trinta e cinco) 
anos do SES! (lb., págs. 47-48). 

Na Sessão do dia 25 de agosto de !981 (CD), 
alertamos para a gravidade da poliomielite e 
aplaudimos o êxito de mais um "rush" nacional 
de vacinação Ob., págs. 48-50). 

Na Sessão Conjunta de 25-9-81, registraildo 
o depoimento de D. José Brandão na CPI sobre 
as enchentes, ressaltamos: ''Todo o depoimento 
do Bispo de Propriá é wn libelo contra o processo 
discrimin~!(>rio existente em Sergipe, agravando 
as tensõeS sociais. .. Evidente que seria simplificar 
bastante a questão fundiária adotar o esquema 
binário dos assessores econômicos da CNBB, de 
terra de trabalho- "que é a terra possuída por 
quem nela trabalha" e terra de exploração- "que 
é a terra da qual o capital se apropria para crescer 
continuamente a fim de sempre gerar novos e 
maiores lucro_s" ... Não se tfãta, pois, de maior 
ou menor dimensão da propriedade cultivada, 
mas de maior ou menor possibilidade de se pro
duzir os frutos da terra e de se fazer justiça social" 
(lb., págs 51 a 53). 

Na Sessão Conjunta do dia 27 de outubro de 
1981 (CN), comentamos o Seminário Brclsüeiro 
para Estudos de População e Desenvolvimento, 
realizado em Gramado - RS, do qual participa
mos. Anotamos a criação de Grupo Parlamentar 
para estudo _dos problemas debatidos: "E o que 
propõe estudar- informamos - equiva1e prati
camente a todo um programa em que natalidade, 
paternidade responsável e justiça social formam 
uma tríade solidária e sob certo aspecto indiss_o
ciável". Entre os demais Itens ftnnados pelos par
lamentares <;onSta: "-Repudiar qualquer prática 
de caráter abortivo _e adoção de métodos esterili
zadores por ferir frontalmente os princípios de 
moral, direito e ética ... norteadores da consciência 
Cristã do povo brasileiro ... Numa sociedade teo
crática, em que a maternidade era uma bênção 
de Deus e a esterilidade uma mancha capital, 
torna-se inadmissível a figura da mãe assassina, 
pois diz o salmista: " .. _._ os filhos são wn dom 
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de Deus. É uma recompensa o fruto das entra-
nhas" (SI. 126,3)--- -. ___ Nunca houve na fndia -
diz Will Durant ("História da Civilização")- sendo 
o aborto classificado crime igual ao flo homicícHo 
de um brãmene" ... No Egfto dos Faraós ... a mu
lher ... não praticava o aborto, .. ~ ... Os pais acusa
obrigados a conservar o cadâver da criança 

no colo durante três dias e três noites. .. " (ld., ib.) ... 
No antigo Império persa~." o aborto era conside
rado o crime mais grave, e punido com a morte .. 

_"(ld.,Jb) ___ Essas dviBzações antigas, multas 
delas soçobradas em decon-ênda de um pro
cesso de r-elativismo moral, de desmoraliza
ção, repeliam o aborto provocado e o coloca
vam no mesmo nfvel de homlddlo, porque 
então preexistia o direito natural, que não 
é uma fkçãojuridlca, mas uma aftnnaçáo nor
mal da pnsença do homem como ser rado
~· respctn*ável por seus atos ... O Código de 
Hipócrates vedava ao médico a prática do aborto ... 
Em Roma ... o aborto, pela Lei das Doze Tábuas 
era punido peJo rato de ter a mu1her cometich 
deJito contra o marido .•. Adriano, Constantino e 
Teodósio colocaram o aborto criminoso ao nível 
do ~~~dia, com pena sem~lhante à aplicada 
ao patricJda .. Se a aversão ao -ooorto provocado 
alcançava conotações semelhantes ao infanticí
dio, é que ... percebiam que sua expulsão anteci
pada equiva]ia a um atentado contra a vida ... A 
qualificação do aborto em nível de homicídio, de
corrente da moral cristã, acentua a responsabi
lidade dos que para ele concorrem direta ou indi
retamente ... A seguir esse rastro de ser o _homem 
independente em termos absolutos, podendo dis
por à vontade de seu próprio corpo, justificare
mos, sem a menor cerimõrua, o suicídio individual 
ou C?~etivo co~o atos de vontade. Se à época 
de ':!ipócrates mterditava-se ao médico a partici
paçao no aborto provocado, quer dizer hoje quan· 
do os conhecimentos científicos em tomo da cé
lula abrem wn imenso horizonte sobre a origem 
da vida? Se os antigos vacilavam na delimitação 
da época ~m qu~ o nO'~ 'C s~r e."'8: uma fig..;,rn hu.""n&
na de corpo e alma, que dizer hoje quando à 
contemplação de um óvulo no mic~ópio ele
trônico se d,esdobram maravilhas que somente 
uma sabedoria infinita poderia criar? ... Não será 
uma legislação que legalize o abortamento 
po-ovocado que tranqüillzará as co-ndas. 

Tomará apenas permissível o que é realizado clan
destinamente ... A figura do _d~_lito, em si mesmo, 
avultaria, com vem acontecendo em países que 
o legalizam, a ponto de, como freqúência seus 
legisladores alterarem a vigência da norma:. Me
rece registro o fato de que, nos Estados Unidos, 
apesar de todo o seu Ubemllsmo, a maioria 
de sêus Estados repele o aborto._" Com os 
abortamentos "'egaaizados", aumenta o iiKI
ce de gravidez, que, por su_a y~ faz aumentar 
o número de abortam~tos ... "(Pedro Kassab, Pre· 
sidente da AMB) .... Insisto ... e-m. 
considerar faladosas as ~~legações, os pre
textos dos que defendem a legalização do 
aiJortmnento provocado, o que, longe de re
poesentar uma salda para o equllibrlo social, 
antes o....,.., comu oeqüelas dalrreopon
sabiHdade, do IUIIOI'OIIsmo e da lnsenslbDI
dade dlmate dos mistérios da crlaçAo huma
na, com ~profunda na própria de
sagrepção familiar Ob .. págs. 53 a 63)." 
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Na Sessão de 29-10-81, CD, comentamos a 
carta ~erta de Don: Luciano José Cabral Duarte. 
Arceb!spo __ de AracaJu, ao então Governador Au
gusto Franco, pedindo para o caso de Santana 
dos Frades, solução semelhante à da 1lha de São 
Pedro (desapropriação), a exemPlo do que já vi
nharJ'lOS preconizando, em beneficio dos campo
neses aJi residentes (lb., págs. 63~7 .) 

-A 3-11-81 (Sessão CD), pedindo providências 
contra a seca, repisamos:" ... É a irrigação a única 
forma de tomar viável e rentável o nosso Nordes· 
te" (lb., págs. 65-67.) 

A 1 S..ll_ ~8 1 (Sessão CD), solicitamos a transfor
mação do Hospital de Aracaju em hospital-geral 
(lb., págs. 68-69.) 

Na Sessão de 3 de março de 1982, da Câmara 
dos Deputados, prestamos homenagem póstuma 
a nosso amigo Dr. José Augusto Guerra, assessor 
aposentado da Câmara dos Deputados, jornalista, 
advogado, professor urUversitário, escritor ensaís
ta, contista, critico literário, lider intelect~al cató-
li~o, f~ecido em trágico acidente de afogamento 
na Prwa da Boa Viagem, em Recife, a 15 de feve
reiro daquele ano, após salvar das águas _wna 
parenta sua. Jornalista brilhante, critico vigoroso 
____,. destac!mlos- "no dizer_de Álvaro Uns tinha 
a crítica como uma aventura da personalidade, 
como wna arte, como um gênero literário de cria~ 
ção". Exerce_u_o jornalismo na Agência Meric:lk>nal 
no "O Jornal", no "Qbseryador Econômico e Fi: 
nanceiro", na "Revista Bancária Brasileira" tendo 
colaborado no "Diário de Notícias", no .:J_omal 
do Brasil", no "Jornal do Commen:io", no "Esta
do de S. Paulo", e no "Correio do Povo". Professor 
de Redação e Joma1ismo na UnB, membro de 
Comissões julgadoras de prêmios literários 
membro da Academia Brasiliense de Letras. Re; 
saltamos, ainda, ter ele publicado "Testemunhos 
de Crítica", "Caminho e Descaminhos da Crítica" 
livro do qu~l di~ ~uro Mota: "José Augus~ 
Guerra, com seus livros, inclusive este úJtimo 
constitui wn acervo de julgamentos de perma~ 
IJ~çjª_~erta_ dia_!1~ __ dªª' _g~~~ç~_~_§.ucessoras". 
Partidpou- prosseguimos- da seleçâõ-CÕntiS
tas de Brasília (1965) com o conto "Retorno". 
Seu livro "TêcrUca da Comunicação na Redação 
Oficial" foi premiado pelo DASP. Prefaciou as 
"Mensagens Presidenciais" editadas pelo COI, e 
publicou, mais, "40 Anos do Jornal da Crítica 
de Álvaro Uns - Interpretação, Julgamento e 
Ideologia", "Hamilton Nogueira - Ensa1sta da 
Ordem, da Expiação e do Dever", "Depois do 
Anúndo" (conto publicado em "Horas Vagas"
Coletânea). Na coletânea "Horas Vagas", faz nos
sa apresentação e uma análise crftica de nossO 
conto "Seu Ricardo de AureJina". Concluindo, tes
temunhamos: ''não foi só_ um critico de literatura, 
mas um critico ele ldélas permanentes preo
cupado com os problemas sodais da nossa 
época, como a falta de fé, a licenciosidade 
a desagregação da famOia. Sofreu com o aten: 
tado a João Paulo 11; não entendia os últimos 
acontecimentos da Polónia, nem aceitava a tragé
dia de São Salvador. Por isso viveu e a sua obra 
sobreviverá, não s6 pelo valor dos seus julgamen· 
tos sobre as obras que estudou, mas também 
pelos fatos que analisou e crltlcou, numa intenção 
maior de servir não apenas a literatura, mas tam
bém a seu tempo, acima dos grupos, de ideolo
gias, ~e regionalismos e de todos_ os preconcei
tos" (lb., "ln Memoriam", págs. 5-B-) 
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Em "S~a I" e "Seca Ir', reafirmamos nossa 
convicção de que a solução cleftnltiva para o 
po-oblema da seca está na lnigação e pedimos 
providências relacionadas com_ aquela emergên
c@ (discursos proferidos na Câmara a 6 e a· 29 
de abril de 1982 (lb., págs. 9-11 e 17-20.) 

Em "Reflorestamento", defendemos, da tribuna 
da Câmara, a destinação_ de mais recursos para 
reflorestamento no Nordeste, em esPecial para 
Sergipe (lb., págs. 13-16.) 

Na Sessão de 6-5-82, sustent'.aJl10s que, "en
quanto permanecer esta situação de depen
dincla e ele inferioridade, no plano económico 
cultural, político e militar, dos países subdesen~ 
volvidos, permanecendo impossibilitados de ter 
acesso aos meios necessários à manutenção da 
inte.§Jridade do seu espaço geográfico, à preser
vaçao de sua segurança, a paz jamais será al
cançada" (lb_, "Brasil", págs. 21-28.) 

Na Sessão - CD de 22-6-82, enaltecemos a 
campanha naCional de vacinação contra a polio-
mielite (lb., "Poliomielite", págs. 29-32.) . 

Na Sessão de 25 de junho de 1982, apelamos 
para o Patrimônio Histórico Nacional pedindo 
prc;Mdências preservadoras do acervo 'arquitetô
~:o ~e nossa terra natal Laranjeiras (lb., "Laran
Jeiras , págs. 33-34.) 

Na Sessão de 19 de outubro de 1982 lemos 
a o~çã? inaug~~-por nós proferida no Colégio 
Brasileiro de C1rurgiões -:-:- Capitulo Sergipe 
quando da Primeira Semana de Jomada MédicO: 
Orúrgica, tendo assim terminado; "Sejamos, pois, 
bons médicos e façamos do Capitulo Sergipano 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões uma entidade 
atuante, wltada para questões que dignificam a 
classe médica, hoje tão vilipendiada, tão insultada, 
tão agr~da, reduzida à condição de adversária 
quando na realidade, se um dia for_ narrada ~ 
hist~ria ~a Medicina brasileira e, em particular, 
da Cirurgia, encontraremos figuras admiráveis, pe
la cultura, pel~ dedicação, pelo sacerdócio, como, 
entre os_ serg~panos, foi este mes_tr_e de gerações, 
o Dr. Augusto César Leite" (lb., pâgs. 35-42.) 

-Em publicação de 1983, reu.ilirnos out:ra--série 
de pronunciamentos e um texto do Projeto de 
Lei n9 789/83. Dos pronunciamentos, 7 (sete) fo
ram sobre o Nordeste. Em Nordeste L reafirman
do que a crise por que atravessava Sergipe e o 
Nordeste não era devida __ à_fatalidade climática 
e cultural, convocamos a congregação-de esfor
ços e recursos pata recuperar o Nordeste, "en
quanto é tempo" ("1983". BrasJ1ia, CD- CDI, 
1983, págs. 14-15). Em Nordeste O (Sessão CD 
de 30-6--83), insistíamos eni" afirmar que "as cau
sa& da seca_ não sã_o de ordem puramente climato
lógica, mas definem-se ao rúvel da estrutura ec:o
n~~ica prod~~ da região- concentração fun
diária, vulnerabilidade da economia regional e 
grandes contingentes de mão-de-obra sem terra 
e sem trabalho", preconizando: "Nas áreas de bai
xa pluviosidade ou expostas às irregularidades cli
máticas é por demais importante a definição de 
uma estratégia de acumulação e uso da água" 
(lb., págs. 28 a 32.) -

Em Nordeste IIi (Sessão d~ 5-a:.aJJ, repiSarriOs: 
"A,crise que abala o Nordeste e, em particular, 
o Estaclo de Sergipe, se não for enfrentada com 
determinação porrtica, provocará, talvez a curtc?. 
prazo, wn processo de desestabilização político
institucional, estimulando saídas desesperadas de 
conseqüências emprevisíveis ... Compete agora ao 
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poder central ser avalista de uma grande proposta 
de diminuição das disparidades regtonais e supe
ração do estado de pobreza absoluta da região" 
(lb., págs. 34-35). 

Em Nordeste IV (SessãO CD 23-6-83), constata· 
vámos: "As secas estão gerando um quadro de 
total desarticulação da estrutura produtiva do se
tor agrícola no Nordeste", concluindo: "Espera~ 
mos, pelo menos, o apoio do Governo Centra] 
às pequenas alterações que estão tentando [mple
mentar os Governos estaduais e que, para isso, 
solicitam dos órgãos competentes novas defini
ções de prioridades no que concerne à política 
fundiária, de investimentos públicos e de tecnolo
gias alternativas para o Nordeste" (lb., págs. 
38-40). 

Analisando os problemas da assistência médi
co-hospitalar, particularmente em Sergipe, mani
festávamos a esPeranÇa de que "uma nova filoso
fia de ação, baseada na planificação descentra· 
lizada, permita alteração de rumo na ação da 
FSESP, no Estado de Sergipe e em todo o Pais. 

Em Nordeste V (Sessao CD I3-9-83), informá
vamos "As secas do Nordeste ... não constituem 
calamidades eventuais e esporádicas. Elas são 
conhecidas desde o século XVI... Em termos espa
ciais, a atual seca foi a mais abrangente, atingindo 
praticamente toda a área do Nordeste brasileiro: 
1A39.418 km2, ou seja, 85,69% do territ6rio da 
região". Denunciando que "o essencial, que é 
o problema da fome das populações margl· 
nallzadas, a concentração fundiária, deses
truturação total do sistema produtivo da re
gião não é enfrentado com detennlnação", 
assim repercutimos a impaciência do Nordeste: 
"Os nordestinos, por mais acachapados que 
se encontrem, não querem caridade pública, 
não querem esmolas ... , não querem donativos de 
madames e instituições filantrópicas. Estão can
sados de viver de esmolas. Querem justiça. 
Querem assento na mesa das negociações 
e das decisões. Querem partk:lpar do pro
cesso de desenvolvimento regional", (lb., 
pá~s. 42-44). 

Em Nordeste VI, reproduzimos palestra nossa 
por ocasião do 2"' Fórum de Debates sobre Iniga
ção e Desenvolvimento do Nordeste, em que fize
mos ampla análise da problemática de nossa re
gião. "Estudos.. diagnósticos, propostas, pro
jetos, planos, já foram elaborados em abun
dilnda. Faltam detenninação e decisão poli
tica para Implementá-los ... Os desequillbrios in
ter-regiona.is seriam fruto do passado, da inope
rânda dos poderes constitUtdos, do clima, de fato
res culturais? Não. O desequllibrlo é planejado 
e produzido, conforme afirma o Prof. Manoel 
Correia de Andrade, da UFP e um dos mais pro
fundos conhecedores da realidade do Nordeste ... " 
O desequllibrlo existente - diz ele - não 
é um produto das condições naturais ... nem 
dâs condições étnicas, mas o resultado de um 
processo histórico que nos foi desfavorável ... 
A descoberta do ouro nas Gerais, porém, já havia 
feJto surgir uma região economicamente mais di
nâmica no país e, apesar do surto algodoeiro, 
grande quantidade de escravos africanos do Nor
deste foi vendida para a área das minas. O Nor
deste passou a perder importância para o Sudeste 
que cresceu, a princípio com a mineração e, pos
teriormente (no século XIX), com a expansão da 
cultura do café ... " A queda do preço do café, 

ocorrida nas primeiras décadas dQ século XX e 
não- interrompida pela Convenção de Taubaté, 
e a_crlse económica de I 929, provocaram o des
moronar de um sistema artificial e a chegada ao 
poder dos gaúchos, sob o comando de Getú1io 
Vargas ... A rigidez da estrutura fundiária do 
Nordeste e a btcapaddade do atual sistema 
produtivo do absorver máo-de-obn. no cam
po se caracterizam, assim, como fatores de
tennlnantes do processo migratório rural-ur
bano, de custos sociais desproporcionalmen
te crescentes, tanto para o melo rural como 
para a economia da cidade ... O crescimento 
industrial do Nordeste surgiu marcado por duas 
características - dependência e complementa
ridade ... São os principais grupos económicos já 
instalados no Sudeste que se estendem em dire
ção do Nordeste, utilizando as vantagens do siste
ma de incentivos fiscais ... Segundo Celso Furtado, 
"quando se criou a Sudene se pretendeu que 
a industrialização fosse baseada no·mercado da 
região, ligada à sua próprta realidade" ... Infeliz
mente, a atuação do setor público, no Nordeste, 
não con~uiu tornar a região apta a conviver 
com ~ irregularidades climáticas ... O insucesso 
dos órgãos de desenvolvimento regional se 
manifestou, exatamente, na perda do poder 
polltlco da região, o que, alado à pouco sig
nlfteânda do seu peso econ6mlco. tomou o 
Nordeste, profundamente, vulnerável na me
sa das negociações ... Do Proterra,. afirmamos! 
"A adesão ao programa pelos proprietários de 
imóveis com área igual ou superior a 1.000 ha 
n&o foi satisfatória" ... Do Polonordeste: "Conside
rando-se como wn dos objetivos básicos do pro
grama propordonar o acesso à propriedade da 
terra, verificamos que os resultados estão ainda 
aquém daquilo que o Nordeste requer" ... Do Pro
jeto Sertanejo: "A falta de integração instltuctonal 
fez-coincidir as áreas de atuação do Polonordeste 
e do Projeto Sertanejo" ... E teciam os nossas con
siderações finais: '"Tentamos mostrar que o Nor
deste não é huto da fatalidade e do destino, nem 
das condições climáticas e muito menos das con
dições econômico-financeiras do país (escassez 
de recursos). O problema do Mordeste é "'o 
resultado da hlst6rla polltlca do Bmsll ( ... ) 
O Nordeste não aconteceu, foi produzido e, 
nesse sentido, é uma questão nacional e interna
ciOnal" ... Sou defensor de uma solução poli
tica para o Nordeste porque acredito que s6 
uma revitalização do poder de pressão da 
região poderá Implementar novo modelo de 
a.tuaçáo que sugere a insensibilidade dos tec
IIOCiatas aos problemas regionais. Mas, por 
qualquer dos c:aminhos que se queira trilhar, ne
cessariamente teremos que passar por uma "de
mocratização da terra", uma "democratização das 
riquezas", uma "democratização da tecnologia" 
e, o que é mais importante, wna "democratização 
do poder político" (lb., págs. 46-56). 

Em Nordeste VI (Sessão CD I O-I I-83), ao·-co
men~ o programa de Desenvolvimento Rural 
para Pequenos Produtores do Nordeste, pondera
mos: "A superação das desigualdades regionais 
e a reversão das tendências estruturais anti-.sociais 
que marcam o processo de desenvolvimento do 
Norde$ só acontecerão com a implementação 
de arrojados programas de desenvolvimento do 
setoiPrimárlo que visem fundamentalmente à ge
ração de emprego produtivo na regi6o, a alterar 
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o perfil da renda, a ampliar a oferta de alimentos_ 
básicos, a fortalecer a economia das pequenas 
propriedades rurais e a proporcionar o acesso 
à terra da grande massa de trabalhadores rurais" 
(lb .. págs. 57-58). 

A 17 do mesmo mês e ano (Sessão CD), reafir
mávamos, a propósito do I PNI: "A pequena irriga-
ção, com utilização de técnicas rudimentares e 
de baixo custo, trar~ no curto prazo, o retomo 
da ampliação da produção de alimentos básicos, 
e da absorção de mão-de-obra rural. Não esque
cer, finalmente, que as obras de natureza fisfca 
(construção de açudes, barragens, poços e· ca
cimbas) deverão ser complementadas por medi
das agronômicas (no campo da produção, con
seJVação de recursos naturais), por uma política 
de sustentação de preços e de apoio na comercia
lização e fundamentaJmente com ações de caráter 
institucional que favoreçam o acesso do homem 
à terra" (lb .. págs. 55-6I ). 

Analisando as correlações entre cresdmento 
demográfico e urbanização, sugerimos a I 7-3-83 
(Sessão CD): 'Tais os problemas que nos afligem, 
cada dia mais, com o fenômeno da urbanização, 
que exigem um equacionamento urgente, pelo 
planejamento e vigilância de um novo organismo 
federal que congregue o Sistema Financeiro de 
Habitação, o BNH e novos órgãos de planeja
mento, a nível ministerial" (Ib., págs. 5-9). 

Na Sessão da Câmara dos Deputados de 
25~5-83, denunciávamos que, "em São Paulo, 
80% dos médicos em atividade vivem exclusiva
mente do trabalho assalariado ... Além de serem 
predominantemente assaJariados, os médicos ca
da vez mais são obrigados a trabalhar em várias 
empresas para manter um padrão minirno de vi
da ... "E protestávamos " ... a classe médica a que 
pertenço não pode aceitar ta1 ignomínia e jamais 
será ela, com os seus profissionais recém-che
gados ao mercado de trabalho, que irá reviver 
os "bagrinhos" dos portos brasileiros" (lb., págs. 
I O-II). 

Clamando contra a elitização da escola pública, 
apontávamos a solução: "A escola pública tem 
de se adaptar ao seu cliente preferencial - o 
aluno carente- e não este às exigências burocrá
ticas e desnecessárias dos padrões educacionais 
elitistas" (lb., Sessão CD 5-4-83, págs. II a I3). 

Impressionado e preocupado com a profunda 
crise por que passavam os agricultores sergipa
nos dedicados à cuhura do maracujá, do qual 
Sergipe era responsável por 50% da produção 
nacional, a ponto de, custando a produção de 
um quilo em tomo de 36 a 40 cruzeiros, a comer
cialização estar sendo feita a 20, devido aos pro
blemas provocados ora pelo excesso de_ chuvas 
ora pela estiagem, sugerimos medidas crediticias, 
tributárias e_ empresariais para superar a conjun
tura" (Sessão CN 9-5-83, lb., págs. 20-24). No 
mesmo dia, dissemos, na Câmara: "Os planta
dores de maracujá de Sergipe e suas familias 
estão à beira do desespero e merecem socorro 
imediato" (lb.,_P.ãgs. 24-26)._ ·· 

A 23-5-83, dado o congestionamento da Jus
tiça do Trabalho, pedimos a criação de pelo me
nos mais duas Juntas de Conciliação e Julga
mento em Aracaju (lb" págs. 26-27). 

_A 10-6-83 (Sessão CD), apoiávamos a sugestão 
do Govelnador de Sergipe, acatado pelos demais 
da região, no sentido do.~ongelamento das taxas , 
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de juros, no setor da Agricultura, no Nordeste 
(lb .• págs. 27-28). 

A4..a-83, lamentando a morte do Prof. Severino 
Uchôa, da Academia Sergipana de Letras, escritor, 
advogado, professor, jornalista e orador, fizemos 
o seu necrológio, em cujo fecho manifestamos: 
"Estão de luto as nossas letras e, neste momento, 
levo a Sergipe e à família de Severino CJchôa os 
profundos sentimentos do aluno, que tanto deve, 
na sua formação, ao inesquecível mestre" (lb., 
págs. 33-34). -

Na Sessão do Congresso NadonaJ de 1 1 ~&-83, 
tendo em vista que o alcoolismo é a terceira doen~ 
ça causadora de morte, no mundo, exortamos: 
"Precisamos todos entender ... que o alcoolismo 
é uma doença crônica, progressiva e fatal, e o 
dever dos que tratam dela não é buscar a cura, 
mas sustar o seu prosseguimento" (lbv., págs. 
37-38). 

Na Sessão de 22-9-83, à vista dOs- Problemas 
de toda ordem com que se vêem a braços os 
municípioS do Nordeste, diagnosticamos: "A 
questão trlbutárla se constitui o problema 
relevante e o ponto nevrálgico que conclt
clona toda a postura do goV6JIO municipal", 
receitando: "O reordenamentC> de um novo mo
delo de administração municipal passará neces
sariamente por uma profunda reforma tributária", 
enaltecendo a "Operaç~ Impacto", desencadea
da pelo Prefeito Heráclito Rollemberg, de Aracaju. 
(lb., págs. 45-46). 

Na Sessão de 24-11-83 (Câmara dos Deputa
dos), advogamos a necessidade de wna política 
demográfica centrada na paternidade responsá
vel, ou seja, "a atitude consciente e voluntária 
do casal, frente ao fenômeno da reprodução hu
mana, refletindo a preocupação de ter apenas 
o número de fl.lhos que possam ser criados e 
educados co;n dignidade" (lb., págs. 61-77). 

Analisando documento da Associação Médica 
Brasileira, declaramos, na Sessáo do Congresso 
Nacional de 1o;-·12-83: "Quero, nesta oportunida
de, registrar o meu posicionamento- e que coin
cide _com o da Associação Médica Brasileira, con
tra a deterioração da qualidade de vida da popula
ção, contra o modelo de assistência médica onde 
casta privilegiada de proprietários de entidades 
hospitalares alocam os serviços da classe médica, 
que passa a se constituir a legião de trabalhadores 
anónimos que vendem ____; a preços aviltados -
a sua força de trabalho para fazer florescer e fruti
ficar uma medicina privatizada e deswnana" (lb., 
págs. 77 a 84). 
· Apresentamos, ainda, o Projeto de Lei n9 789, 
de 1983, que "toma obrigatória a publicação das 
obras completas de TObias Barreto pelo Instituto 
Nacional do üvro e dá outras providências", em 
cuja justifica-ção sustentamos: "Tobias é tão im
portante no panorama nacional que, voltando a 
Gilberto Amado, podemos dizer com este, de refe
rência ao grande sergipano: "Ele está no centro 
da cultura do Brasil" (lb., págs. 85 a 101). 

Em 1984, publicamos outra coletânea de pro
nunciamentos (1984, Alguns Discursos, Brasi
lia, CD~CDI - Escopo Editora, 1984); dos quais 
passamos a dar uma notícia resumida. 

Na Sessão da Câmara dos Deputados (CD) 
de 5-4-84, tecemos encômlos à administração 
de Heráclito Rollemberg, apoiada, segundo pes
quisa, por nove por cento da popu1ação de Ara
caju (lb .• págs. 5-6). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçáo 11) 

Na Sessão de 6_-4-84, da Câmara dos Deputa· 
dos, advertíamos, ao ensejo do primeiro ano de 
novo Governo estadual e da visita do Senhor Presi
dente da República: " ... Sergipe exibe, hoje, um 
dos maiores índices de concentração da. proprie
dade da teria no Nordeste. As áreas que deveriam 
ser cultivadas com produtos alimentares básicos 
são ocupadas por culturas de exportação e pecuá
ria, com- conseqüências imprevi.siveis na produ-.. 
ção de alimentos, redus:ão da oferta de emprego 
no meio -rUral e Conseqüente expulsão do traba
ll1ador rural para a cidade" (Ib., págs. 6~ 7). 

Na Sessão de 10-4-84, da Câmara dos Deputa
dos, comentávamos: "Apesar dos esforços que 
são desenvolvidos pelo Governo Federal e Gover
nos Esfãdl.iãls em prol âo desenvolvimento do 
Nordeste, a situação de pobreza em que se encoll" 
tra a região continua se aprofundando. Senão, 
vejamos: acentua-se a wJnerabilídade da peque
na produção em face das adversidades climáticas, 
cai o nível de produção de toda a região, concen
tra-se a propriedade em mãos de poucos, reduz
se o emprego da força de trabalho rural e urbana, 
descrece a produção de alimentos básicos, alas~ 
tra-se a fome e o trabalhador rural é expulso do 
campa -indo sobreviver na periferia dos centros 
urbanos". E condensávamos as sugestões conti~ 
das no Memorial das Federações do Comércio 
do Nordeste, para enfrentar a situação; ''volta à 
política de equilíbrio regional ... "; restabelecimento 
da plenitude dos incentivos fiscais e conseqüente 
fortalecimento da SUDENE~.": "Ré(orrna Agrária 
na região ... " (lb., pãgs. 8-9).~ · · • 

Na Sessão de 11-4-84, da Câmara dos Deputa
dos, homenageamos a ilustre sergipana Maria Rita 
Soares de Andrade, professora, advogada, juiza 
aposentada, líder reminina, quando de seu octa
gésimo aníveisário, pelos muitos serviços presta.. 
dos ao ensino, Zl: imprensa, à magistratura e à 
advogada, principalmente pleiteando a causa dos 
pobres e perseguidos (lb., págs. 10-11). 

Na Sessão de 12-4-84, da Câmara dos Deputa
dos, registramos o centenário de nascimento de 
Epifânio da Fonseca Dória, que foi Diretor da 
Biblioteca Pública, Deputado Estadual, Secretário 
de Estado, a quem muito devem as letras e a 
cultura sergipana em geral. "Morrendo em I 976, 
aos 92 anos de idade, deixou, em Sergipe, um 
exemplo de devotamento à cultura, de amor à 
coisa pública e de fidelidade a seus ideais republi
canos" (lb., págs. 11-12). 

Na SessãO dê 16-4-84, da Câmara dos Deputa-
dos, abqrd~;~_mos o_ tema dos hospitais-escola, 
apoiando a manifestação da então .t'4inistra da 
Educação no sentido da necesSidade de os hospi
tais de ensino serem desenvolvidos e operados 
mediante um esquema intercomplementar de 
sustentação, em que o Inamps, como o grande 
sistema utilizador da infra-estrutura universitária 
de atendimento à saúc:le, assuma progressiva
mente a desPesa total de custeio, através do con~ 
vênfo universitário, comumente chamado de con
vênio-padrão" (lb., págs. 12-13). 

Na Sessão de 17-4-84, da. CãrJ:lara dos Deputa
dos, aplaudimos a criação, pela LBA. das creches
lar, sugerindo a ampliação da respectiva rede, pa
ra tranqüilidade da mãe-trabalhadora e adequada 
assistência aos filhos pequenos (lb., pág. 13). 

A 234-84; tendo em vista a prolongada seca 
de seis anos no Nordeste, denunciamos a devas
tação da cobertura vegetal remanescente, recor-
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dando os prejuízos advenientes, como o desapa
recimento da fauna, a modificação do regime de 
chuvas e rios na própria época da estiagem: "De 
acordo com o Código Aorestal - aduzimoS -
os topos de morros, serras e montanhas devem 
ser preservados, e, paralelamente, criadas as con
dições para que o homem da terra possa conviver 
com a~s_eca, através de programas de refloresta~ 
mente, pereitlzação de -rios e inigação do solo 
para o plantio" (lb., págs. 14-15). . 

Comentando as distorções do sistema habita
cional, afirmamos, a 8-5-84 (Sessão CD): "QuOre
mos solidarizar-nos com o fundonalismo público, 
estadual e municipal, nesse transe (de não poder 
candidatar-se, devido às exigências proibitivas, ~ 
aquisição de unidades habitacionais), comentan
do que a política habitacional multiplique as dis
torções que aniquilam as esperanças dos mais 
carentes de habitação na comunidade sergipana" 
Ob .. págs. 15-16). 

A 17-5-84, (Sessão CD), protestando contra a 
suspensão das frentes de trabalho~- a pretexto do 
reinício das chuvas em Sergipe, alegamos: "Sus
pender agora as frentes de emergência é conde
nar novamente a população ao extermínio, é rea
cender os focos de tensão social, é expulsar a 
mão-de-obra do campo, além das conseqüências 
lamentáveis e impreVisíveis para o trabalhador ru
ral que se vê novamente obrigado a procurar os 
centros urbanos para viver do subemprego e da 
miséria" (lb., págs. 16-17). 

A~22·5·84 (Sessão CD), hoin_erntgeamos a-m-e-
mõria do baiano Claii.val do Prado Valadares, mé
dico, proressor, crítico de arte, autor de, dentre 
outras obras e artigos transcritos em revistas e 
jornais do Brasil e do exterlor, "Cõmportamento 
Arcaico Brasileiro", "Paisagem Rediviva" (1962), 
"Riscadores de Milagres" (1976), "Pancetti", 
"Guignard" e "Djanfra" (1976), "Recuperação do 
Teatro Amazonas", e da obra-prima "Arte e Socie
dade nos Cemitérios Brasileiros", prêmio Critica 
de Arte de 1972, classificada por Marshall Mclu
han, em reunião da Unesco, como "obra r'11llior 
da Sociologia _da Arte". Fomos aluno seu de Ana
tomopatologia, na Faculdade de Medicina de Sal~ 
vador. "Nenhum de nós, seus alunos, poderia sus
peitar estivéssemos convivendo quase diariamen
te com uma das mais ricas e polivalentes persona
lidades do Brasil Contemporâneo ... O Prof. Cân
dido Mendes _de Almeid": exaltou o pioneiris_mo 
do homenageado como descobridor do nosso 
arcaico" (lb., págs. 18-20). 

Ao comentar a sensibilidade política do Prefeito 
Heráclito Rollemberg, de Aracaju, concedendo 
atualização salaria1 aos servidores municipais, o 
que mereceu encômios do "Jornal da Cidade", 
dizíamos: "Na verdade, não haveria nenhum mo
tivo aceitável, para adiar-se o atendimento à situa
ção precária dos servidores municipais, porque 
essa parte importante da população precisa, antes 
de tudo, sobreviver, ou não desfrutará de nenhu-
ma obra pública" (Ib., págs. 20-21). -

Ao registra.r os generalizados aplausos à atua
ção do Banco do Nordeste (Sess_ão CD de 
31-5-84), diagnosticamos: " ... o problema nordes
tino é, simultaneamente, irúra-estrutural e conjun
tural ... A divisão da propriedade fundiária, os anti
quados processos de cultivo do solo, a fraqueza 
do cOoperativismo, a gravidade dos problemas 
médico-sanitários, contribuindo para reduzir a ca~ 
pacidade laboral do homem nordestino, resu-
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mem a principais problemas da esbutura regional, 
a exigir, há meio século, eficazes providências do 
Poder Central. Já o principal problema coJVuntural 
se apóia na reduzida capacidade de arrecadação 
tributária dos municípios e. .. no fenômeno aleat& 
rio das secas". (lb., págs. 21-22.) · 

Na Sessão de 5~6-84 "(CD), constatávamos e 
denunciávamos: "A crise econômica, provocando 
um recrudescimento do processo recessivo, tem 
sido ... a causa determinante primeira da deterio
ração da qualidade de vida da população brasi
leira ... Mantida a política econômica vigente, as 
tensões sociais chegarão a níveiS assustadores 
e insustentáveis." (Ib., págs. 23 a 25.) 

Sobre a agricultura nordestina observávamos 
a 11-6-84 (Sessão CD): "Descapitalizados, os fa
zendeiros não podem criar novos empregos em 
suas terras, enquanto os frentistas só sobreviverão 
com o auxílio do Governo Federal". E reivindicá
vamos: ..... esperamos que se reabram as frentes 
de trabalho no interior de Sergipe, por mais ses
senta dias, até a próxima colheita" (lb., págs. 
25-26.) 

A 12 de junho de 1984 (CN), dizíamos: " ... o 
Estado (Sergipe) mantinha a posição de maior 
produtor de laranjas do Nordeste e segundo do 
Brasil", argüindo: " ... o prazo para pagamento dos 
empréstimos para manutenção dos laranj?Jis deve 
ser, no minimo, de um ano" (lb., págs. 26-27.) 

Na Sessão de I 3-6-84 (CN'), descrevendo o 
quadro sergipano após a longa estiagem de um 
lustro, sustentávamos: "É preciso fol)lentar o cré
dito bancário às atividades económicas em Sergi
pe, ou o Estado se transformará no mais pobre 
da Federação" Ob., págs. 27·28.) 

Na Sessão de I4 de junho de 1984 (CD), traça~ 
mos algumas características do perfil polftico _do 
Deputado Augusto Franco, dele tendo dito: " ... 
metódico, obstinado, imprevisíVel, pragmático, 
calculista- nenhum desses quaJificativos serviria 
para promover uma definição abrangente do polí
tico Augusto Franco, QUe foi, nas últimas eleições, 
o Deputado Federal proporcionalmente mais vo
tado no PaísN. Om especialista em transformar 
expectativas de fracassos em retumbantes suces-
sos. .. " (Ib., págs. 28-30.) · 

Na Sessão de I~6-84 (CN), pedimos a restau
ração da Igreja Senhor Bom Jesus dos Passos, 
de Maruim, onde, além de relíquias de imensu
rável valor histórico, encontram-se o niais valioso 
sino e o melhor relógio de Sergipe. (lb., págs. 
30-31.) 

Na Sessão de 28-6-84 (CD), registramos a reali
zação, em Aracaju, do XVIJI Congresso Ordinário 
da Organização Ibero-Americana de Cooperação 
lntermunicipal, tendo sido eleito para Presidente 
da Organização o Prefeito de Aracaju Heráclito 
RoDemberg. Transcrevemos o documento final, 
o "Carta de Aracaju". (lb., págs. 31-34.) 

Na Sessão de 24-9~84, (CD), lamentamos o 
passamento do Deputado Estadual, desembar
gador aposentado e advogado Dr. Pedro Barreto 
de Andrade, um dos mais eminentes homens pô
blicos de Sergipe. Ob., págs. 34-35.) 

A I 9-10-84 (Sessão Cb), denunciávamos a co
brança ilegal do Fundo Nacional de Telecomu
nicações e aplaudfamos o recurso à Justiça por 
parte de numerosos usuários em todo -o País. 
(lb., págs. 35-36.) 

A2J..-I0--84 (Sessão CD), saudávamos o "Pro
jeto Aracaju", da gestão Heráclito Rollemberg, co-. 
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mo "uma das mais importantes obras, de todos 
os tempos, para a melhoria das condições de 
infra-estrutura urbana da capital de Sergipe". (lb., 
págs. 36-37.) · 

_Na Sessão de 6-11-84 (CD), após constatar 
que, "não obstante a atuação do Poder Público 
n_o Nordeste, foram insuficientes os resultados 
desta ação governamental, em termos de supera
ção dos des_equilíbrios regionais, fixação do ho
mem à terra, criação de emprego, reorganização 
da estrutura produtiva, "à guisa de sugestão, apre
sentamos alguns pontos que consideramos ftm
damentais: a) Acesso à ten'a ... com a redistri
buição das terras cultiváveis ... Esta proposta é vi
tal, partindo do pressuposto de que a questão 
fundamental do Nordeste é a terra ... "; b) "Acesso 
à água - no Nordeste a terra vale pouco ou 
nada vale, s~_m a~CS$9 à água ... _ A captação e 
a annazenagem de água no Nordeste só ob
terão eftdêncla econl>mlca e social quando 
o uso de reservatório for aasegumdo a todos 
e quando à água armazenada for dado um 
U$0 econômlco, através da lnigação ... "; c) 
"Desenvolvimento da pesquisa e asslstMda 
técnk:a ... "; d) "AI:Mdades de apoio ao desen
volvimento rural: d-1) Infra-estrutura de 
tniriSporte e annazenagem; d-2) crédito nual; 
d-3) Implantação de pólos agrolndusbials ... ; 
d-4) eletrlftcação rural ... ; d-5) comerdallza
ção ..• ; d-6) difusão do sistema cooperativo •.. "; 
e) "Propiciar e fortalecer a partidpação dos 
Governos JQcais e das comunidades .•• "; f) 
"Redlreclonar os programas de lnigação ... "; 
g) "Aporte de l'eCUI'SOS •• -" (lb., págs. 37 a 45.) 

No Sessão de 15-U-84 (CD), discorrendo so
bie a democracia, dizíamos: "Apesar de todas as 
limitações impostas, a eleição livre e democrática 
é o meio fundamental e insubstituível para a mani
festação das insatJsfações populares ... Sem parti~ 
dos políticos estruturados poderá haver arremedo 
de democracia, mas nunca mudanças estruturais 
profundas" (lb., págs. 46 a 48.) 

Manifestando nossa preocupação com o fenô
meno da urbanização acelerada, entre outras ob
servações, ressaltávamos: " ... consideramos de 
fundamental importância uma profunda reestru
turação da política fundiária, com vista à fixação 
do homem no meio rural e conseqüente redução 
do fluxo migratório. Só assim será possível pro
mover um crescimento ordenado da cidade" (lb., 
págs. 48 a 52. Sessão CD 16-11-84). 

Discorrendo sobre o simpósio realizado no Se
nado Federa] sobre a produção de grãos no País, 
e ainda sobre as conclusões do Seminário sobre 
o Crédito Rural promovido pela CODEVASF em 
Propriá-SE, dizíamos: "Esperamos que essas con
cluSões influam as autoridades e o futuro Gover
no, para que a lavoura inigada no Nordeste possa 
contribuir, eficazmen~. no esforço de desenvol
vimento da agropecuária, a fim de que, ainda nes
te decênio, conquistemos a auto-suficiência ali

. mentar plena" (lb., págs. 52- 54). 
Na Sessão de 3-12--84, prestamos contas de 

nossa atuação na Presidência da Comissão de 
Segurança NacionaJ da Câmara dos Deputados 
(1b .• págs. 54 o 57). 

Na Sessão de 8-3-85 (CD), saudamos a inaugu
ração do complexo Mina-U@na de Taquari-Vas* 
souras como ··um empreendimento da maior im
portância para o desenvolvimento económico de 
Sergipe, significando, ao mesmo te1_11po. uma co-
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laboração apreciável para a agricultwa brasileira 
que, atualmente, importa milhões de dólares em 
cloreto de potássio", confessando nossa espe
rança de que "-o cloreto de potássio de Sergipe 
logo economizará preciosas divisas e cedo propi
ciará a exportação, influindo em nossa balança 
comercial" (Pronunciamentos e Projetas, Br~ 
sllia, CD, 1985, págs. 5 - 6). 

A 13-5-85 (Sessão DC), focamos,' niais uma 
vez, os flagelos a que o Nordeste freqüentemente 
está exposto, com a: alternância de secas e en-
chentes (lb., págs. 7- 14). . . . 

A 27-6-85 (Sessão CN), protestamos contra: a 
discriminação salarial a que estão submetidos os 
Veterinários em comparação com os Engenhei
ros Agrônomos do Ministério da Agricultura (Ib., 
págs. 15 -16). 

A 26-8-85 (Sessão CN), alertamos para a crise 
da Universidade Brasileira, por insuficiência de 
recursos (lb., págs. 17 - 1 9). 

A 6-9-85 (Sessão CD); encaminhamos a Tese 
de Mestrado em História da Prof' Terezinha Oliva 
de Souza, na Universidade Federal de Pernam
buco, intitulada "Fausto Cardoso: uma" experiên
cia antioligárquica?". "Trata-se - dissemos -
de um dos mais bem elaborados estudos já feitos 
entre nós a respeito da influência das oligarquias 
nos embates politicas em nosso País ... " (Ib., págs. 
20-22). 

A 12-9-85 (SessãO CD), insurgimo-nos contra 
a excessiva centralização da competência tribu
tária entre nós conclamando à luta por ampla 
reforma no setor (lb., págs. 23 - 26). -

A 13-9-85 (Sessão CD), sustentamos que "a 
reformulação do processo de escolha qos dirigen
tes da CAPEM.! é condição fundamental para tor
nar a gestão daquela empresa democraticamente 
partilhada" (lb., págs. 27- 28). 

A 15-1 0~85 (Sessão CN), à vista das graves 
conseqüências do longo período de estiagem se
guido de cheias, urgimos a necessidade de mu
danças substantivas na economia do Nordeste, 
concluindo: "Estamos certo que nos falta, tão-so
mente, vontade política para soerguer a economia 
do Nordeste, porque aquela Região encerra um 
potencial considerávoel de recursos que, adequa
damente acionado, dará nova dimensão à econo
mia regional e nacional" (lb., págs. 21 - 3 I). 

A 17-10-85 (Sessão CD), após esclarecer que 
não somos contra a grande propriedade produ
tiva, proclamamos: .,Exigimos, neste momento, 
que o Governo adote uma posição firme de imple
me-ntaÇão do Piano de Reforma Agrária como 
resposta às exigências de tranformações na estru
tura fundiária brasileira" (Ib., págs. 32-34). 

A 17-10-85 (Sessão CD), encampamos a reivin
dicação da Associação dos Sevidores da Sudepe 
no sentido do enquadramento deles na Tabela 
Permanente do DASP (lb., págs. 35 - 36). -

A 18-10-85(Sessão CD), tendoemvistaalongo 
estiagem, seguida de enchentes, no Nordeste, 
apontamos aspectos a serem considerados no 
Plano de Desenvolvimento do Nordeste (Ib., págs. 
37 a 39). 

Na mesma data (Sessão CN), apontamos pro
blemas enfrentados pela classe médica, ao" ensejo 
do "Dia do Médico", convocando: "Sejamos pois, 
bons médicos. para honrarmos a classe médica, 
hoje tão vilipendiada, tão insultada, tão agredida, 
reduzida à condição de adversária, quando, na 
realidade, se lUTl dia for narrada a história da medi-
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cina brasileira, encontraremos figuras admiráveis, 
peJa cultura. pela dedicação, pelo sacerdódo"(lb., 
págs. 40- 45). 

A 25-10-85 (Sessão CD), confessamos:" ... se
case enhentes nunca foram temas de minha pre
dileção. Contudo, são esses assuntos fruto da in
cúria dos nossOs governantes frente aos já crõni
cos e graves problemas enfrentados pelo Nor~ 
deste, os quais mais me têm trazido a esta tribuna" 
(lb., págs. 46- 53). 

A 2~ 10.85 (Sessão CD), comentamos a visita 
de Laurent Schwartz à GSP, quando o Presidente 
do Comitê Nacional de Avaliação das Universi
dades Francesas apontou a elevação dos níveis 
de pesquisa das Universidades como uma das 
saídas para o Terceiro Mundo reduzir a depen
dência dentffica e tecnológica em relação às gran
des potências (lb., págs. 54-55). 

A29-10..S5, advertimos: "Desobrigar os estabe
lecimentos educacionais de ensino da disciplina 
Educação Moral e Ovica, ou outro nome que 
se lhe dar, é, no nosso entender, um retrocesso ... 
Na disciplina Educação Moral e Cívica está a gran
de oportunidade de mobilização nacionaL. Sem 
a dinamização destas forças jovens que se encon
tram nas escolas, a Nação tenderá inexoravel
mente ao esfacelamento, e; a sociedade perder
se-á na marginalidade da miséria e da degradação 
dos princípios morais e éticos" (lb., págs. 56-57). 

A 31-10-85 (Sessão CD), voltamos ao tema 
planejamento familiar a pr6posito do encontro 
entre Dom Luciano Mendes e o então Secretá
rio-Geral do INAMPS, SérgiO Gomes, a respeito. 
"Afirmando não ser controlista- reJatamos
Sérgio GaUdenzi advertiu que o Estado deve inter
vir na questão, esclarecendo ao povo sobre os 
métodos naturais de planejamento familiar, com
petindo ao casal decidir sóbre o número de fi
lhos._" (lb., págs. 58-59). 

A 18-11-85(SessaoCD), aplaudimos a escolha 
do Prof. Fernando Lins de Carvalho, Presidente 
da Fundação Cultural de Sergipe, para Secretário 
de Açáo Cuiturol do MEC (lb., págs. 60-61 ). 

A 18-11-85 (Sessão CN), enfatizamos a urgên
cia de um sistema eficiente de fiscalização e con
trole sanitário dos alimentos (lb., págs. 62-64). 

A 20-11-85 (Sessão CD), tendo salientado olgu
mas propostas da Federação dos Contabilistas 
de São Paulo para revitalizar a microempresa, dis
semos: "Esperamos que o apoio do Poder Público 
não se restrinja tão-somente às medidas contidas 
no Estatuto da Microempresa Este precisa ser 
ampliado e reavaliado com vistas à dinamização 
da pequena atividade produtiva, porque tsso im
portará na criação de mais emprego a custoS 
reduzidos" (lb., págs. 65-66). 

A 22-1 1..S5 (Sessão CD), reivindicamos a am
pliação dos incentivos fiscais e financeiros ao Nor
deste, "beneficiando diretamente as empresas 
que mobilizam grandes contingentes de mão-de
obra e carecem de auxílio para implementar seus 
projetes de instalação, modernização e ampliação 
dos empreendimentos" (Ib., págs. 67-68). 

A 25-11-85 (Sessão CD), encare_cemos a ne
cessidade de uma mais adequada disbibuição de 
alimentos básicos à população, tendo em vista 
o "privilegiamento às culturas de exportação" (lb., 
págs. 69-70). · 

Eleito, Sr. Presidente, Senador Constituinte por 
Sergipe, e tendo iniciado o exercicio do mandato 
a 1 ~ de fevereiro do corrente ano, proferimos, das 

tribunas do Senado Federal e da Assembléia Na
cional Constituinte, os pronunciamentos que pas
samos a referir. 

A 16-3-87 (SF), reclamamos incidência exces
siva do Imposto de Renda sobre os salários da 
classe média, sugerindo norma que estabelecesse 
em 12 (doze) o número de quotas com que o 
contribuinte saldaria o seu débito (DCN II, 
17-3-87). 

A 19-3-87 (SF), falamOs sobre os projetas go
vernamentais em execução no Estado_ de Sergipe. 

A 18-3-87 (ANC), protestamos c9ntra o racio
namento -de energia elétrica no Nordeste_ (Diário 
ANC, 19-3-87). 

A 19-3-87 (SF), registramos viagens a Sergipe, 
onde, em companhia do Senhor Presidente da 
República, assistimos ao início da implementação 
de ações integradas de desenvolvimento de nosso 
Estado (DCrt 11, 20-3-87). 

A 19-4.:87, falei das reformas essenciais ao País 
nos planos federal, estadual e municipal e referi 
minhas primeiras 23 (vinte e três) sugestões à 
ConstitUinteS (ANC). 

A 6-4-87 (SF), referimos projeto de lei por n6s 
apresentado ao S~tnado sobre o treinamento de 
menores por estabelecimentos industriais (DCN 
O, 7-4-87). 

A 7-4-87, relatamos a apresentação de cinco 
novas Sugestões à Constituinte (DCN II, 8-4-87). 

A 22-4-87, relatamos outro bloco de Sugestões 
apresentadas nas Sessões dos dias 7, 9 e 10 da
quele mês (Diário ANC 23-4-87). 

A 30-4-87, mais outro bloco de Sugestões, 
apresentadas a 22; 28 e 29, foi por nós noticiado 
(Diário ANC, 1-5-87). 

A 4-5-87 (SF), justificamos Projeto de Lei de 
nossa aUtOria, ·que "disciplina a fiscalização do 
setor de alimentar por qualquer profissional de 
medicina". 

A 1 1-5-87 (SF), pedimos reexame do Decre
to-Lei que regulamentou a compensação do Im
posto de Renda, sugerindo que a parcela da resti
tuição a ser compensada com a parcela do Impos
to de Renda a ser paga pelo contribuinte seja 
corrigida de acordo com o valor da OTN do res
pectivo mês" (DCN O, 12-5-87). 

A 12-5-87 (ANC), reportamo-nos a outrp con
junto de Sugestões (24 ao todo), apresentadas 
nas Sessões da ANC dos dias 5 e 6 daquele 
mês. 

A 27-5-87 (SF), defendemos a instalação _de 
Uma -refinaria de petr6Ieo no Norde~e oriental. 

A 26-:S-87 (ANC), -referimos emendas por nós 
apresentadas perante algumas subcomissões te
máticas (Diário ANC, 27-5-87). 

A 19-6-87 (SF), fizemos a defesa do sistema 
presidencial de governo, tendo afinnádo: "Quere
mos lembrar, no entanto, aos parlamentaristas 
larvados e aos presidencialistas çoncessivos, que, 
geralmente, os híbridos são estéreis" (DCN D, 
2-6-87). 

A2-6-87 {ANC), transcrevemos texto de pales
tra proferida perante a Tunna D. Pedro 11 da Escola 
Superior de Guerra, na qual enfocamos o anda
mento dos trabalhos da Constituinte _e defende
mos _a sistema presidencial de governo como o 
mais adequado ao Brasil. 

A 3-6-87 (ANC), enfatil;amos a preocupação 
da sociedade brasileira com os problemas sociais, 
detendo-nos, particularmente, e:m três: planeja-

mento familiar, menor é idoso (Diário ANC, 
4-6-87). 

A 4-6-87 (ANC), focalizamos emenda por nós 
apresentada perante a Subcomissão dos Estados 
e a Comissão de Organização do Estado, restabe-- . 
lecen_do no rio Itapicuru a antiga divisa entre Ser
gipe e Bahia (Diário ANC, 5-6-87). 

A &.6-87 (SF), comentamos Projeto de Lei de 
nossa autoria, que toma obrigatória a presença 
de um técnico em agropecuária em toda escola 
pública de 1" e 2" graus, em área rural (ACN 
n. 9-6-87). 

A 9-6-87 (ANC), referimos as 72 (setenta e 
duas) emendas por -ri6s apresentadas perante as 
comissões temáticas (_,.ário ANC, 1 0-6-87). 

A 11-6-87 (ANC), referimos 11 (onze) emendas 
por nós oferecidas aos substitutivos das comis
sões temáticas, com ênfase no social (Diário 
ANC, 12-6-87). 

A 22-6-87 (SF), justificando, da 1nbuna do Se
nado Federal, Emenda que restabelece, no rio 
ltapicuru, antiga divisão sul de Sergipe (com a 
Bahia), demonstramos que não se trata de reMn
dlcação recente, mas, pelo contrário~ mais do que 
sesquicentenária do povo de Sergipe, com sólidos 
fundamentos histórico-jurídicos (DCN II, 
22-6-87). 

A 25-6-87, protestamos contra a construção, 
pelo Município de Jeremoabo - BA. de canal 
ligando a lagoa de Decantação ao rio Vaza Barris, 
fazendo eco ao expediente a nós encaminhado 
pelo Dr. José Wellington Costa, Presidente do 
CREA- SE. Tal construção é altamente lesiva 
aos interess_es de Sergipe (DCN ll, 26-6-87). 

A 30,6-87 (ANC). voltamos à reMndicação Ser
gípana de ver sua cfiv=:Sa sul reposta no rio ltapicu
ru, mostrando seus fundamentos histórico-jurí
dicos (Diário ANC, I '-7 -87). 

A 19-7-87 (ANC),_o Deputado Djenal Gonçalves, 
fez transcrever ofício da bancada sergipana aos 
membros da Comissão de Sistematização, 
apoiando a Emenda CS~0-4, de nossa auto
ria. que restabelece a antiga divisa sul de Sergipe, 
no rio ltapicuru, em cujo fecho diz Sua Excelência: 
"Trata-se, portanto, de um integral apoio à emen
da do Senador Francisco Rollemberg, que é de 
todos n6s e representa um esmerado, corajoso 
e brilhante trabalho de S. ~. cODseguindo de 
forma extraordinária sintetizar o desejo maior do 
povo sergipano" (DCrt 11, 2-7-87). 

A 23-3-87 (SF), ainda a propósito do Imposto 
de Renda-87, saudando a dilatação de 6 para 
a meses do prazo para recolhimento daquele_ tri
buto, ressalvávamos: "Lamentamos, apenas, que 

- essa conquista não tivesse sido mais ampla, pois 
queríamos que os contribuintes que tivessem res
tituição a receber a longo prazo fossem autori
zados a deduzir a importância correspondente do 
tributo que devem recolher no presente exercício" 
(DCN n. 24-3-87). 

A !9-7-87 (ANC), voltamos a abordar a questão 
de limites de Sergipe com a Bahia, discorrendo, 
mais uma vez, sobre seus fundamentas hist6rico
juridicos (Diário ANC. 2-7-87). 

A 2-7-87 (ANC), prestamos homenagem ao 
grande Gilberto Amado, ao ensejo do centenário 
de seu nascimento (Diário ANC, 3-7 -87). 

A 16-7-87 (ANC), renovamos a fundamentação 
de nossa emenda que restabelece a antiga divisa 
sul de Sergipe com a Bahia, no rio Jtaplcuru (Diá
rio ANC, 17-7-87). 



3458 Quarta-feira 2 

A 17-7-87 (ANC), falamos sobre a circulação 
de moedas, cédulas e selos com a estampa da 
Princesa Isabel, em comemoração ao centenário 
da Lei Áurea (ANC, Diário, 18-7-87). 

A )9-8-87 (ANC), pleiteamos o acolhimento 
da reivindicação sergipana de restabelecimento 
da antiga divisa sul do Estado, no Rio ltapicuru, 
como ato de elementar justiça (ANC, Diário, 
2-8-87). 

A 2-8-87 (ANC), clamamos pela correção das 
distorções que embasam injustiça contra aposen
tados e pensionistas (ANC, Diário, 3-8-87). 

Na Sessão de 4-8-87 (ANC), o Deputado Djenal 
Gonçalves, após transcrever nossa emenda de 
Plenário n~ 1?05334-0, que restaura, repondo no 
rio Itapicuru, a antiga divisa su1 de Sergipe, repor
tou-se aos seguintes documentos de apoio, igual
mente transcritos: Carta-cir<:ular da Bancada de 
Sergipe aos integrantes da Comissão de Sistema
tização; carta da Bancada de Sergipe aos Senho
res Constituintes; artigo do jornalista Benvindo 
SaJies de Campos Neto em "A Gazeta de Sergipe", 
de 18-7-87; artigo do escritor Lauro Rocha de 
Uma, no mesmo jomaJ, ediç:ão de 22-7-87, pág. 
03; oficio da Federação das Indústrias do Estado 
de Sergipe a todos os constituintes (ANC, Diário, 
5-8-87). 

A 5-8-87,justificamos projeto nosso que obriga 
os cartórios de Registro Civil a comunicarem, por 
oficio, todo registro de nascimento ao posto de 
saúde da Comarca correspondente (ANC, Diário, 
6-8-87). 

Nessa mesma data, o Senador Albano Franco 
transcreveu trecho de nosso discurso de 19-7, real
çando: " ... antecedendo à apresentação de sua 
Emenda (referente à div:isa sul de Sergipe) naque
la Assembléia, nas Comissões e agora em plená
rio, o Senador Francisco RoUemberg realizou um 
sério estudo da matéria, lendo e consultando his
toriadores que, ao longo de mais de cem anos, 
se debruçaram sobre tão importante tópico para 
Sergipe". Transcreveu,-ainda, a carta-circular da 
Bancada sergipana aos Srs. Coristituintes, e a ínte
grada Emenda n~ 1P05334-0, com sua justifi
cacão (DCN U, 6-B-87). 

A I 0-8-87 (SF), prestamos homenagem póstu
ma a Dona Ruth Passarinho, tendo assim con
cluído: "D. Ruth foi uma mulher inesquedve1, pela 
sua fibra, pela sua atuação, pela sua determina
ção. Hoje, sentimos sua falta. Choramos sua au
sência, mas com lágrimas de alegria. E, uma vez 
mais. podemos repetir: "Deus no-la deu, Deus 
no-la tirou, louvado seja o nome de Deus" (DCN 
U, Jl-8-87). 

A &.8-87 (ANC), comentamos o encerramento 
de contas de correntlstas de baixa renda por ban
cos privados e oficiais. 

A 12..a-87 (ANC), preconízamos a conveniên
cia para Sergipe, para o Nordeste e para o Brasil, 
da ampliação da unidade de amônía e uréia de 
Sergipe (ANC, Diário, 13-8-117). 

A 26-8-87 (ANO, o Deputado Djenal GoncOJves 
comentou a repercussão, em Sergipe, de nossa 
Ernenâa restabelecendo a divisa sul do Estado, 
no rio Itapicuru. Transcreveu. o texto da Emenda; 
trecho do discurso do Senador Albano Franco, 
de 05.08; Oficio da Federação do Comérdo de 
Sergipe, de 7-8; editorial da Gaz~ de Sergipe; 
de 8-8, sob o título "Lutador Incansáve1", em que 
diz: "O Senador Francisco Rollemberg tem sido, 
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na Constituinte, um lutador indonnido, incansá· 
vel, na defesa do retomo ao terrotório de Sergipe, 
de áreas que ficaram, mais pela força do que 
pelo direito, so~ o controle da Bahia". Registrou. 
ainda, o êxito da conferência que proferimos so
bre o tema, a 18.08, no Teatro Tiradentes. em 
Aracaju, soP Q patrocínio das Faculdades integra
das ''Tiradentes", dirigidas pelo Prof. Jouberto 
Qchôa de Mendonça (ANC, Diário, 27 -8-87). 

A 2-9-87 (ANC), transcrevemos as 73 (setenta 
e três) Emendas de plenário por nós apresentadas 
na nova fase dos trabalhos Constituintes (ANC, 
Diário, 3-9-87). 

A 3·9-87 (SF), reivindicamos maior atenção e 
mais recursos para a Saúde Pública no Brasil 
(DCN D, 4-9-87). 

A 14-9-87 (SF), prestamos homenagem póstu
ma ao grande Sociólogo Gilberto Freire, um dos 
expoentes máximos de nossa cultura neste Sécu
lo, autor da obra-prima "Casa Grande e SenzaJa", 
cuja trajetórla e cuja obra não é possivel conden
sar em curtos tópicos (DCN U, 15-9-87). 

A 21-9-87 (Sf'), relatamos nossa visita à Esta
ção Antártica Comandai'rte Ferraz (ESANCF}, de 
15 a 19 deste, a convite do Ministério da Marinha, 
como integrante da comitiva. (DCrt: n, 22-9-87). 

A 23-9-87 (ANC), apontamos as consequên
cias,_ para o Nordeste, da retração de investimen
tos decorrentes das e1evadas taxas de juros prati
cadas pelo sistama bancário (ANC, Diário, 
24-9-87). 

Na me"sma data, o Deputado Djenal Gonçalves 
registrava mais as seguintes manifestações de 
apoio à nossa luta pelo restabelecimento do limite 
sul primitivo de Sergipe, no rio Itapicuru: Carta 
dã Associação de Geógrafos brasileiros, Seção 
de Aracaju, pela sua Diretora Maria da Glória. diri
gidt~ a todos os Constituintes; telegrama do Dr. 
José da Costa Garcez, Presidente do Centro Sergi
pano do Rio de Janeiro a nós dirigido; duas men
sagens a nós dirigidas pelo Presidente da OAB 
-SE, Dr. José Silvério Leite Fontes (ANC, Diá
rio, 24-9-87). 

A S.. I 0-87 (SF), proferimos longo discurso dou
trinário, em defesa do Presidencialismo e desmas
carando a ilusão do Parlamentarismo. Ne1e, pero
rando. dissemos: "Nada de utopias,. nada de fór
mulas parlamentaristas falsamente salvadoras. 
Se não tivemos verdadelnunente Parlmnen
tarlsmo no Império, se a fracassada espe
- 61-63 foi maciçamente repudiHa pe
lo eleitondo, se o povo mmdl'estou eopeta
cullumente seu apreço pelas prealdendals -nu_...... "dlretu já", se não 
se pregou a adoçio do Parlamentarismo, nu 
praças públcu e nos meios de comunicação, 
se as alllllls pesquisa• apontam pr"eferênc:Ja 
nftlda da opinião púbHca pelo Presidencia
lismo, que sentido faz pretender se a adoção 
do Parlamentarismo no Braail? E mala, Sr. 
Presidente, se o Parlamentarlamo tem tantos 
Inconvenientes, se, à exceção da lnglatemt 
e em poucos. púles mais, e durante pouco 
tempo, o Parlamentarlsmo não tem provado 
bem, por" que Insistir em adotá-Jo no BrasU? 
Seria um casuísmo a mais, o irrealismo imper
doável, wna extrapolação do exercídç da repre
sentação da soberania popular" (DCN ll, 
6-10-87). 
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A 7-16-87, repisando no tema do restabele
cimento de Sergipe, no rio ltapicuru, afirmamos: 
Quanto mais me aprofundo na análise da co
piosa documentação que logrei reunir sobre 
a quase secular questão ... , mais se fortalecem 
em meu espirlto estas convicções: 1 -A da 
proced&lda Inquestionável dos reclamos de 
meu Estado ••• ; 2 -A da claritorosa Injustiça 
perpetrada contra Sergipe ... ; 3 -A de que o 
retardo na reparat;áo desse esbulbo inomi
nável não há de ser deb- à lne:dstônda 
de argumentoslneac:usáveis nem à ~da 
de pi'OV1IS documentais._ nem tampouco ao 
•ndo à 191gnação o povo serglpano ••.• ; 
4 - Flnaknente, a de que se esse retardo 
não pode ser atrllnúdo à fa]ta de conven
cimento dos mentes, há de ser Imputado à 
fmqueza dos vontades ou pusDanlmldade da
queles que, no passado, embora pudessem con
correr para a solução definitiva do litígio, ou se 
deixaram entorpecer pela inércia ou preferiram 
omitir-se e ceder à conveniência de não molestar 
os grandes ... " (ANC, Diário, 8-10-87).Juntamos 
no final deste, mapa ilustrador do direito sergi· 
pano. 

A 13.10.87 (SF, falamos sobre a avicultura do 
Nordeste e __ aRefonnaAgrária. Quanto ao primeiro 
tema, soUdtamos ao Senhor Ministro da Agricul
tura e ao Senhor Presidente da República que 
"continuem prestigiando os avicultores nordes
tinos, bem como implementem as novas decisões 
que estão sendo esperadas pelo setor, a fllTl de 
poderem desenvolver as suas_ .atividades imensa
mente produtivas". Quanto ao segundo, susten
tamos: "há que se mobilizar os órgãos regionais 
de desenvolvimento, com a ativa participação dos 
governadores e representantes dos Estados e do 
povo no Congresso Nacional, com a finalidade 
de rever a questão agrária em profundidade, ela
borar os planos regionais, que deverão compa~ 
tibilizar o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Agrário e as diretrizes das politicas previstas no 
citado dispositivO constitudonal". 

A 8-10-87 (SF), saudamos a criação da Funda
ção Augusto Franco em Aracaju. 

-A 21-10-87 (ANC), participamos a realização 
a 17-10-87, da Solenidade Comemorativa da 
Emãndpaçao Política de Sergipe, no Centro Ser
gipano do Rio de Janeiro, quando fomos homem!
geados por nossa luta no sentido do restabele
cimento, no rio ltapicuru, da fronteira sul histórica 
de Sergipe, pelo lado sul, consubstanciada na 
Emenda (19 1P05334-0 ao art. 440 do Projeto de 
Constituição. No discurso com que nos saudou 
em nome do Centro, aftrmou o nosso conterrâneo 
laranjeirense Coronel Laércio Alves da Silva: " ... há 
cerca de um século Sergipe reclama a reinte
gração de sua fronteira sul histórica. Dessa. luta 
este Centro nunca deixou de participar, como de
monstra a homenagem que hoje presta ao Sena
dor Francisco Rollemberg. Na sua vida pública 
sempre se destacou como um homem simples, 
íntegro e honesto, qualidades indispensáveis a um 
grande líder politico ... Na Assembléia Nacional 
Constituinte em Brasflia é um moderado nego
ciador que retira ensinamentos do que ficou para 
trás, procurando fazer o presente e influenciar o 
futuro". 

"A mencionada Sessão d_o Centro Sergipano 
foi prestigiada - dissemos - entre outras, com 
as presenças do Governador de Sergipe Antônio 
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Carlos Valadares e esposa, Srl' Ana Luiza Valada~ 
res, do Vice-Govemador Benedito Figueiredo e 
esposa, S~ Creuza Figueíredo, da Sr Maria Jose
fina de Menezes Lopes, Se<:retária do Governador 
Jl.'\oreira Franco, do Rio de Janeiro, dos Deputados 
Constituintes por Sergipe, Djenal Gonçalves e An
tônio Carlos Franco e do Deputado Estadual Lu
dano de Andrade Prado, Chefe da Casa Civil do 
Governo de Sergípe. Também compareceram os 
Drs. Augusto Barreto Lima, Rui Nascimento, os 
Vereadores de Aracaju José Lopes e Carlos Bar
bosa de Faro, o General Ademar Messias de Ara
gão e os Coronéis Walter Soares Vieira e Carlos 
Reynaldo Pereira Santos. O centro Sergipano 
prestou merecida homenagem ao Governador 
Antônio Carlos Va!adares (saudado pelo Dr. Olavo 
Maia Franco) e à Secretária Sr' Maria Josefina 
de Menezes Lopes (saudada pelo Dr. Rubens Cur
velo Pereira}. Suas ~ os Senhores Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 
o Ministro Paulo Brossard, da Justiça, bem corno 
o Senador Passos Pôrto e o Bacharel Fernando 
Matos, Secretário de Segurança Pública do Esta
do de Sergipe, enviaram mensagens congratu
latórias ao Dr. José da Costa- Garcez, Presidente 
do Centro Sergipano." 

Do prommdamento por nós feito na oportu
nidade, destacamos os seguintes tópicos: "A Ba
hia tem fugido inclusive a compromissos solenes 
de submeter o litígio à arbitragem neutra, confor
me é nosso desejo ... Sergipe reclama apenas pelo 
saneamento de um vício histórico e jurídico tradu
zido na mutilação de sua área ... Desde o trabalho 
primário da Assembléia Nacional Constituinte, ve
rificado quando do funcionamento das Subco
missões, tenho me valido de todos os expedientes 
regimentais para levar a cabo esta, dentre muitas 
de minhas lutas, a de maior acolhida entre os 
sergipanos, a que experimentou malares derro
tas ... " E denunciamos: " ... desconfio de que jamais 
se houvesse analisado a farta documentação dis
poníve] no texto justificativo da Emenda, em suas 
várias fases de apresentação. É Inconcebível 
que nenhum parecer houvesse tratado a ma
téria com a mesma consiatênda, com a mes
ma profundidade, com o mesmo zelo com 
os quais foi gerada". 

Prestando contas de nossa atuação na Assem
bléia Nacional Constituinte, informamos: " ... Na 
primeira face, conbibuf com 85 Sugestões, 
acrescidas de cinco Emendu oferecidas aos 
Substitutivos dos Relatores das Subcomissões. Já 
nas Comissões Temáticas, apresentei mais 72 
Emendas ao Texto em elaboração. Posterior
mente, de posse da redação dada ao Anteprojeto 
de Constituição, apresentei sete Emendas, que 
se acresceram de mais 73, na fase de Plenário. 
Isso totaliza 242 Sugestões e Emendas Inédi
tas, como parte de minha contribuição individual 
à futura Constituição brasileira ... Todo esse traba
lho guarda profunda coerência com minha atua
ção na Câmara dos Deputados, durante os quatro 
mandatos ali exercidos como representante do 
povp de Sergipe. Naquelas oportunidades, elegi, 
entre os temas fundamentais, a existência de uma 
política nacional de saúde mais efi,c;iente; bati-me 
por uma política demográfica nacional de saúde 
mais eficiente; bati-me por uma política demo
gráfica racional e estimuladora da paternidade 
responsável; pela solução questão energética por 
meio do uso de fontes alternativas em da substi-
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tulção aos derivados do petróleo; por uma legisla
ção sociaJ mais adequada às necessidades da 
população, em geral, e dos trabalhadores, em par
ticular. Acima de tudo, lutei pelo aproveitamento 
do potássio de Sergipe, dentre outros temas locais 
e regionais, visando sempre à superação dos des
rúveis entre as regiões e entre as camadas so-
ciais~.". -

Passamos a dar conta de nossa situação na 
Assembléia Nacional Constituinte, no que toca 
aos principais temas abrangidos: " ... Apresentei 
sugestão visando a eliminar o voto de liderança", 
desprestigiador do Legíslativo e estimulador do 
absenteísmo._ Pro_pugnei para que o Oovemador 
de Estado e o Prefeito Municipal não perdessem 
seu mandato caso viessem a ocupar a ~nção 
de Ministro de Estado ... Ofereci sugestão no sen
tido de se concederem incentivos tributários aos 
munidplos em Cujos tenitórios existam grandes 
áreas de preservação ambiental, de tombamento 
histórico_ ou de implantação de grandes infra-es
tru_turas públicas, em especial barragens e usinas 
de energia ... Outra sugestão visou a assegurar 
ao cidadão o direito à qua1idade de vida e, à Na
ção, a integridade de seu patrimõnio natural ... O 
Proálcool, o único projeto de energia alternativa 
realmente vitorioso em todo o mundo foi alvo 
de minhas preocupações. Para sua proteção, ofe
reci sugestão, pela qual ele é considerado de inte
resse nacional ... Por entender justa e necessária 
a participação das organizações dos professores 
nos Conselhos de Educação, apresentei sugestão 
dispondo também sobre a representação das di
versas regiões do País, dos diversos graus de ensi
no e do magistério oficial e particular naqueles 
colegiados ... Procurei também sugerir que matê
ria de relevante interesse público e social não seja 
aprovada s_em anterior consulta ao Poder Legisla
tivo ... Outra sugestão objetivou reconhecer acres
cente relevância econômica do trabalho da mu
lher e sua importância para a manutenção de 
significativo número de famílias na sociedade bra
sileira ... Sugeri também que a estabilidade do ser
vidor público estatutário se dê aos dois anos de 
efetivo exercício ... Com o intuito de reduzir os 
erros de concepção, ofereci sugestão obrigando 
o poder público a orientar e prestar as_sjstência 
para um adequado planejamento familiar, garan
tindo, no entanto, o direito à livre decisão quanto 
ao número e espaçamento entre os partosN. Outra 
sugestão compreende a implantação, pelo Esta
do, de ações de atenção primária de saúde ... Na 
área educacional, procurei sugerir maior valori
zação do professor, em termos de exigências de 
formação e remuneração condigna ... A partir des
se início ... os pontos fundamentais de meu traba
lho na Constituinte podem ser resumidos no se.. 
guinte elenco: valorização do trabalho; liberdade 
de iniciativa; funçâo social da propriedade; con
gestão na empresa: harmonia entre as categorias 
sociais de produçl!o; pleno emprego; redução das 
desigualdades regionais e sociais; fortalecimento 
da empresa nacional; estímulo às tecnologias ino
vadas; defesa da federação e autonomia muni
cipal; direitos e garantias dos cidadãos, da comu
nidade e participação popular; orçamento e fiMn
conômica e socia1; reforma tributária; recupera
ção das prerrogativas do Poder LeglsJativo; me
lhores condições de saúde e educação ... As emen
das posteriores, agregadas às mencionadas su
gestões, procuraram seguir o fio condutor ... Des-

taco a Emenda em defesa dos direitos do consu
midor de bens industrializados e a conseqüente 
obrigação do fabricante em bem informar e em 
oferecer seu produto em harmonia com o inte
resse de quem compra .. Merecem referência es
pecial três outras emendas pela receptividade que 
obtiveram. A prime_ira diz respeito à isenção do 
Imposto de Renda sobre os proventos e pensões ... 
A s_egunda busca padronizar os curriculos dos 
cursos superiores de graduação para todo o Terri
tório nacional ... A terceira, igualmente reparadora, 
prevê que após cada cinco anos de ininterrupto 
exercício, será concedida ao servidor licença-prê
mio de três meses..~ Espero que no decurso dos 
trabalhos efetivos da Assembléia Nacional Consti~ 
tuinte possa eu marcar meu desempenho pela 
busca constante e criterlosa que leva ao pleno 
atendimento de reformas que considero essen
ciais ao País, nos planos federal, estadual e muni
cipal. No campo fiscal, venho advogando uma 
reforma tributária equânime e abrangente ... Outro 
ponto decorrente é a necessidade de um interesse 
permanente pela eliminação da de.sÃgualdade s6-
cio-econômica do Nordeste em relação, especial
mente, ao Centro-Su1 brasileiro ... Como presl
denciaUsta, tenho defendido a manutenção 
desse .sistema de Govemo~ o JJNiis adequado 
ao sentimento nadonaJ e o mais consenta
neo com "" -lmções da sociedade de ele
ger dlretamente seus governantes ••. A par de 
outras incursões, nenhuma outra mereceu maior 
atenção, afora aquela que me trouxe para falar
lhes com o coração esclarecido pelos imutáveis 
deSrgrúos que a razão favorece ... " 

"Não posso deixar passarem despercebidas as 
motivações de meus pronunciamentos perante 
a Assembléia Nacional Constituinte a fazerem co
ro com minhas ponderações individuais junto a 
meus pares, em busca do necessário apoio à rei
vindicação de nosso Estado: a recuperação da 
área expropriada que, por direito, l_he pertence. 
Foram oito diScursos entremeados por apartes 
vigorosos. .. Foram quase trinta páginas do Diário 
da Assembléia l'ladonal Constituinte ... A luta 
é histórica, Pfezados amigos, e necessita de ser 
reparada, em última instância, pela decisão irre
conivel do Plenário, após um século de injustiça 
cometida contra Sergipe" (ANé, Diá-rio, 
22-10-87). ~ 

A 22 de outubro, próximo passado, o Senador 
Albano Franco, reportando-se_ à homenagem de 
que fomos alvo no Centro Sergipano do Rio de 
Janeiro, transcreveu o discurso que então pronun
ciamos, acrescentando: ''A luta do Senador Ro
llemberg e dos companheiros da representação 
sergipana insere-se como uma das maiores mis
sões designadas pelo povo de Sergipe a seus 
delegados na Constituinte, em nome çla retomada 
histórica, fundada na mais sólida base jurídica, 
de recomposição de seu território" (DCN 11, 
23-10-87, págs. 2520 a 2523). 

Em síntese, Senhor Presidente, apresentamos 
198 (cento e noventa e oito) emendas, das 
quais 30 (trinta) foram Integralmente apro
vados, 28 (vinte e oito) foram parcialmente 
...,....,....., 23 (vinte e três) foram p<ejllCfl. 
l:adas. 

Para completar essa nossa prestação de contas, 
que visou, igualmente, a evidenciar a conexão 
entre as _causas por que nos temos batido ao 
longo de nossa vida profissional e pública e as 
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teses por nós defendidas na Constituinte, resta
nos efetuar um bosquejo pelas proposições por 
nós apresentadas e os pareceres por nós prolata
dos, sem preocupação com a ordem cronológica. 

Em setembro de 1977, apresentamos, na Câ
mara dos Deputados, o Projeto de Lei n9 4.214, 
d_e 1977, que "introduz alterações na Lei n"' 4.655, 
de 2 de junho de 1965, que dispõe sobre a legiti
mação adol:iva", em cuja justificação dissemos:'"' 
o principal objetivo deste projeto é simplificar o 
processo de legitimação ... Mesmo que todos os 
governos do Brasil, nas esferas federal, estaduais 
e municipais se dedicassem de corpo e alma à 
solução do problema do menor abandonado, ja
mais conseguiriam resolvê-lo porque os menores 
abandonados se contam aos milhões. Cumpre, 
então, facilitar a legitimação que, esta sim, dará 
realmente um lar a essas crianças ... Legitimação 
é ato de amor ... Em suma, as alterações propostas 
visam a subordinar a legitimação a apenas três 
exigências básicas: a) idoneidade moral dos legiti
mantes; b) capacidade fmanceira ... ; c) desejo ma
riifestado dos legitimantes no sentido de adota
rem o menor e, quando este for capaz de expres
sar seus sentimentos, o juiz deverá ouvi-lo a res
peito para que ele dê ou não o seu consenso". 

Em agosto de 1979, apresentamos, na Câmàra 
dos Deputados, o Projeto de Lei n~ 1.653, de 1979, 
que "altera dispositivos da Lei n~ 5.479, de 10 
de agosto de 1968~ que "dispõe sobre a retirada 
e transplante de tecidos, órgãos e parte de cadáver 
para fmaJidades terapêuticas e cientifica e deter
mina outras providências". Na justificação, disse
mos: "Com estas emendas à legislação original, 
o processo de remoção de córnea ocular terá 
melhores condições de praticabilidade. Este o ob
jetivo a ser aJcançado pela proposiçOO que ora 
submetemos à apreciação desta Casa ... 

A 5 de setembro de 1979, apresentamos, na 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n~ 1.789, 
de 1979, que "iristitui o "Dia Nacional do Patriarca 
da Independência" e determina outras providên
cias". Justificando-o, a .. gCtúnos: " ... Como Já não 
se cultua, como deveriamos cultuar, a memória 
de José Bonifácio ~ culto que nossos antepas
sados sempre promoveram- é mister a apresen
tação deste projeto, pois nossa independência 
tem no patriarca seu fator principal..." Do parecer 
favorável da Comissão de Educação e Cultura 
-CD, colhemos as seguintes pa]avt'as: "O mérito 
da proposição é indiscutível. Nada mais justo do 
que se reverenciar a memória do eminente Andra
da. Se D. Pedro 1 -o rei cavaleiro - arrebatou 
a Pátria do controle da metrópole, num gesto 
de sagrada veemência, o fez, por certo, direta
mente inspirado na inconformação cfvica de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, que elaborara as 
razões para a autodeterminação brasileira". 

A 9 de outubro de 1 9_79, apresentamos, na Câ
mara dos Deputados, o Projeto de Lei n"' 2.054, 
de 1979, que "autoriza o Poder Executivo, através 
do Ministério da Fazenda, a suprimir a inddência 
do Imposto_ de Renda, na fonte, sobre os venci
mentos do mês de dezembro". 

Em abril de 1980, oferecemoS emendas ao an
teprojeto da Consolidação das Leis do Trabalho, 
referentes a jornada de trabalho, salário mínimo 
proftssional, regime de plantões e uniformes dos 
enfermeiros, tendo argumentado: "São ,disposi
tivos ·que visam a oferecer maior proteção a uma 
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categoria profiSSional a quem tanto deve a socie
dade e, em particular, a classe médica''. 

Em 1981, apresentamos o Projeto de Lei n~ 
5.588, que "regula o sistema de escolha de Candi
dato a governador de Estado e dá outras providên
cias", prevendo as eleições prévias intrapartidá
rias, com a seguinte fundamentação básica: "Os 
partidos porrticos que se encastelam, sem a parti
cipação popular nas suas decisões, ficarão, mais 
cedo ou mais tarde, marcados pela ineficiência 
institucional, pela competição e pela dominação 
e controle de pequenos grupos". 

Em I 982, apresentamos, na Câmara dos Depu
tados, o Projeto de Lei n~ 5.987, de 1982, que 
"aJtera a redação do art. 104 da Lei n~ 4.737, 
de 15 de julho de 1965 (C6digo Eleitoral}", insti
tuindo as cédulas individuais e coloridas, "evitan
do-se -justificamos - a existência do voto nu
lo ... ", facilitando-se a c_oleta de votos e a apwação 
dos resuhados. 

_Em I 983, apresentamos à Câmara dos Depu
tados o Projeto de Lei n9 789, que toma obrigátoria 
a publicação das obras completas de Tobias Bar
reto de Meneses pelo Instituto NacionaJ do Uvro 
e dá outras providências", como já referimos ad
ma. 

Em 11 de março de 1983, apresentamos na 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei rf 198, 
de 1983, que "altera o caput do arL 24 do Decre
to-Lei n" 3.200, de 19 de abril de 1941, que "dis
põe sobre a organização e proteção da família", 
pre!Vendo redução obrigatória das anuidades es
colares, nos estabelecimentos de ensino de qual
quer grau, para as famílias com mais de um filho 
no mesmo estabelecimento. 

Em 26 de abril de 1983, apresentamos à Câma
ra dos Deputados o Projeto de Lei n"' 1.169, de 
1983, que "dispõe sobre a criação, na Quinta 
Região da Justiça do Trabalho, de duas Juntas 
de Conciliação ·e Julgamento, com sede em Ara
caju, Estado de Sergipe", aduzindo: "Em Araca
ju. .. existem ... em funcionamento, apenas duas 
Juntas de Conciliação e Julgamento, cujos traba
lhos encontram-se congestionados em função do 
grande número de feitos trabalhistas em anda
mento". 

Ainda em 1983, apoiamos a Proposta de Emen
da à ConstitWção que "estende aos paramédicos 
b direito à acwnulação remunerada de cargos 
ou funções públicas, constante do item IV do art. 
99 da Constituição Federal". 

A 19-6-83, apresentamos o Projeto de Lei Com
plementar nl' 57, de 1983, que "dispõe sobre o 
salário mínimo ao aposentado do Fundo de Assjs.. 
tência do Trabalhador Rural- Funrural". 

Do mesmo ano é o Projeto de Lei n~ 680, de 
1983, que "dispõe sobre a propaganda de medi
camentos e dá outras providências", cujo art. 19 
reza: "O POCier Executivo publicará, mensalmente, 
a relação atualizada dos medicamentos compro
vadamente nocivos à saúde humana, discrimi
nando aqueles que já tenham sido proibidos em 
outro país". 

Em sentido análogo, apresentamos o Projeto 
de Lel n9 717, de 1983, que "dispõe sobre nonnas 
para a redução do número de medicamentos de 
uso yeterinário, e determina outras providências". 

O Projeto de Lei n9 3.617, de 1984, "dispõe 
sobre o pagamento, sem descontos, da aposen
tadoria dos ex-pracinhas e ex-combatentes", as
sim tendo sido por nós justificado: " ... o que este 
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projeto de lei objetiva nada mais é do que sacra
mentar o que·está previsto na Constituiçao Fede-
ral, constituindo-se uma medida de elevac:Ussimo 
aJcance social, por razões históricas óbvias". 

O Proje"to de Lei n9 3A76, de 1984, "eleva a 
cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe, à 
categoria .de monumento nacional e dá outras 
providências". Justificando-o, aduzlmos: "Laran
jeiras, que na história de Sergipe e do Brasil sem
pre teve papel de relevo, até mesmo sendo uma 
das cidades onde a propaganda republicana avul
tou e tomou corpo, pois um dos primeiros clubes 
republicanos do País foi ali sediado e um l.aranjei
rense, Bitencourt Sampaio foi um dos signatários 
do manifesto republicano de ftu, merece ser olha· 
da. com maiS: carinho pelos órgãos incumbidos 
de zelar pelos nossos momunentos arquitetôni
cos ... Laranje:iras começou a existir a partir de 
1594 ... A partir da mudança da capital para Araca
ju, começa, de fato, o perlodo de decadência de 
minha ciáade~ .. Um dia recebeu do então Ministro 
da EducaC;ão_Jarbas Passarinho, a expressão feliz 
de museu a. céu aberto ... Principais monu
mentos e sítios históricos que_ estão a merecer 
imediata restauração: a Igreja de Santo Antônio 
- Século X\)11- Engenho Retiro; Capela e So
brado do Sítio Santaninha ... ; Ponte de Cangaleixo 
....... Século XIX; Gruta da Pedra Furada; Sobrado 
do Francês. .. ;: Sobrados da Rua Direita- Século 
XIX; vários tr8piches ... ; Matriz de Laranjeiras -
a mais portentosa igreja da da cidade; Igreja de 
São Benedito dos Pretos; Igreja de Jesus, Maria 
e José ... ; Rua do Comércio-a mais característica,. 
e importante pelos seus Sobrados; Hospital São 
João de Deus; Cadeia Pública ... V~vemos, hoje, 
uma fase de ruptura de tradições, do passado. 
Perigamos criar um presente sem história, carente 
de recordações - e "o presente produtivista da 
economia de mercado. Esquece-se, com facili
dade, o passado dos povos, das comunidades, 
das cidades, as experiências vividas, as práticas 
cotidianas que enriquecem o saber". 

O Projeto de Lei n9 6287, de 1985, "altera reda
ção do art. 39 do Decreto Lei n~ I .923, de -20 
de janeiro de 1982", destinando 10% da arreca
dação da Loteria Esportiv8. aos Oubes de Futebol 
da 1' Divisão dos Estados e da CBF, "alternativa 
viável- justificamos - para o soerguimento da 
atividade desportiva". 

,O Projeto de Lei n9 6.268, de 1985, "dispõe 
sobre a isenção do imposto sobre produtos indus
trializados na aquisição de caminhões por trans
portador autorizado", "contribuição que o Poder 
Público oferecerá-justificamos -para permitir 
a gradativa renovação da frota de caminhões e, 
conseqüentemente, o aumento da eficiência ope
~cional do transporte de cargas no Brasil". 

O Projeto de__ Lei n9 6.706, de 1985, "dispõe 
sobre a emissão da carteira de l):_abalho e Previ
dência Social. "Dificultando ao empregado pos
suir mais de urna Carteira ... , espera-se· poder evitar 
as acumulações indiscriminadas de empr-egos", 
ponderamos. 

A Proposta de Emenda à Constituição n"' 67; 
de 1985, "altera redação do art. 99 da Consti
tuição", proibindo a acumulação e fixando o piso 
profiSSional de quinze sàlários mfnimos, ''passo 
decisivo para a efetiva profissionaliza.çio dos mé
dicos e ampliação do mercado de trabalho ... ", 
fwldamentamos. 
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A 6-4-87, apresentamos no Sen21.do Federal o 
PLS n'~ 7, de 1987, que "dispõe sobre o treína
mento de menores nos estabelecimentos indus
triais, propiciando-lhes aprendizagem entre os 14 
(quatorze) e os 18 (dezoito) anos". 
A4-5~7. submetemos à apreciação do Senado 

Federal o PLS n'~ 15, de 1987,_ que "disciplina 
a fiScalização do setor de alimentos por qualquer 
profissional de Mecllcina". 

A 8-6-87, apresentamos o PLS ri<~ IS, de_1987, 
que "toma obrigatória a presença de técnicos 
agropecuários no cargo docente das escolas pú
blicas de primeiro e segundo grau locaJizadas na 
área rural". 

A 5-8~87, coube-nos a propositura do PLS tl~ 
26, de 1987, que "obriga os cartórios de regis
tro civil a comurúcarern, por ofíCio, tOdo regístro 
de nascimento ao posto de saúde da ComarCa 
correspondente". 

O Projeto de Lei do Senado n'? 44, de 1987, 
"permite o abatimento das despesas de creche 
para fms de apuração da renda líquida sujeita 
ao imposto sobre a renda progressivo". Sobre 
e1e tecemos considerações na Sessão de 18 do 
corrente. 

A28-1 0-87 (SF), criticamoS algumas propostas 
acolhidas pela Comissão de Sistematização. 

AS-11-87, encampamos reivindicações de ser
vidores de nível médio da administração pública 
direta e indireta (SF), e, finalmente, a 11-11-87, 
abordamos o problema da fome, concluindo: " ... 
no BrasO, doença, fome, pobreza e ignorância ca
minham de mãos dadas". 

O SR. PRESIDEI'fiE (Humberto Lucen•)
Concedo a palavn1 ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 
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A 25-11-87, vimo-nos na contingência de enca
rar •. mais uma vez, o problema da seca no Nor
deste:._ "No meu Estado - dissemos - mais de 
100 mD_b"abalhadons rurais estão na iminên
cia de invadir Aracaju em busca de alimentos 
e de trabalho ••• O atual estado de seca exige 
pr'ovidências imediatas, como única forma de 
conter um êxodo rural sem precedentes, porque 
não há como manter o homem no campo passan
do fome ... Conclamo a bancada nonlestlna 
independentemente de ideologias e cores partidá
rias, para que- fonnemi:Js uma frente ampla 
no sentido da adoção de uma política eDden
te e eficaz em prol do desenvolvimento integrado 
e auto-sustentado da região nordestina." 

Além das matérias até aqui referidas, proferi
mos, dentre outros, nesta fase inicial de nosso 
.mandato de Senador, pareceres sobre partes do 
projeto de lei do orçamento _e sobre projetes de 
resolução relativos a empréstimos de interesse 
de Estados e Municípios. 

AD tenninar esta prestação de contas, Sr. Presi~ 
dente, cumpre-nos proclamar que estamos com 
a cOnsciência_ tranqüila pelo dever cumprido e 
certo_ de ~star procurando envidar o melhor de 
nossos esforços para o bem de Sergipe, do Nor~ 
deste e do Brasil, no desempenho dos mandatos 
que temos tido a honra de receber, em sucessivos 
pleitos, do povo de nossa terra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A âlJESEREFERE OSR. 
FRANOSCO ROLLEMBERG EM SECJ DIS· 
aJRSO: 

ó A S 

oo ESTADO m: SERGIPE 
-& PAI\Tf. 

DO ESTADO DA BAHlA 

"'""1'' .... ~ 

O SR. LOORWAL BAPTISTA (PFL -SE 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs.. Senadores: 
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O Ministro da Justiça, Paulo Brossard, através 
do Aviso Ministerial n~ 720, de 31 de agosto de 
1987, atendeu aos pedidos de informações e es
claredmentos que lhe foram dirigidos pelo Minis
tro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, em feve
reiro, abriJ e maio do corrente ano. 

A correspondência trocada entre os dois emi
nentes Ministros de Estado versou sobre denún
das veiculadas pela tmprensa, no Brasil e no exte
rior, segundo as quais teriam ocorrido seis casos 
de violações dos Direitos Humanos de seis possei
ros, no Pará. 

Efetivamente, a polída do Estado do Pará efe
tuou a prisão de seis pessoas em virtude de pro
cesso crlme por homicídio, tendo o Juiz compe
tente, em 16 de janeiro de 1987, decretada a 
prisão preventiva dos indiciados. 

Em favor dos acusados foi impetrado habeas 
corpus, unanimemente denegado pelas Câm?t
ras Criminais do Tnbunal de Justiça do Estado 
do Pará. 

Todavia, as denúridas relativas às supostas vio
lações dos direitos humanos - prisão ilegaJ e 
torturas fisicâs- repercutiram na imprensa brasi
leira e estrangeira, gerando uma onda de telegra
mas, mensagens de protesto e apelos em favor 
dos acUsadOs, dirigidas ao ftamarati, à Embaixada 
do Brasil em Washington e à Anistia Internacional, 
cujo Vice-Secretário-Qeral, Sr. Larry CÕX, enviou 
carta sobre o assunto, entregue aos cuidados da 
Embaixada do Brasil em _l..ondres, cidade onde 
está lo_calizado o Secretariado Internacional da
quela entidade. 

A ressonância das acusações_ formuladas con
tra as autoridades brasileiras levaram, entre outras 
personalidades, o Senador norte-americano, TI
mothy E. Worth (Democrata-Colorado), a ende
reçar correspOndência à Embaixada do Brasil em 
Washington, solicitando providências. 

Também a de1egação brasileira ao XUJ período 
de sessões da Comissão de Direitos Humanos 
da Nações Unidas tomou conhecimento de idênti
cos apelos, devendo a missão diplomática incum
bida de averiguar os problemas decorrentes das 
aludidas denúncias se preparar para formular es
clarecimentos definitivos por ocasião das reu
niões da Comissão de Direitos Humanos que se 
realizarão em Genebra, no período de 2 de feve-
reiro a 13 de março próximos. -

Convém acentuar que o ilustre Ministro da Jus
tiça, Paulo Brossard, que é também Presidente 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, além de encaminhar as informações se:
licitadas pelo Ministério das Relações Exteriores, 
precisas e objetivas, avaliou e refutou todas as 
imputações difamatórias e caluniosas divulgadas 
pela Anistia Internacional, lamentando que _essa 
instituição, que no passado prestou importantes 
selViços na defesa dos direitos humanos, tenha 
se tomado veículo de grupos sectários, compro
metendo, assim, sua credibilidade. 

Com a sua reconhecida competência e excep
cional eficiência, o Ministro da Justiça, Paulo Bros
sard, reuniu a documentação existente sobre o 
assunto na publicação intitulada "Torturas no sul 
do Pará", encerrando a polémica que se pretendia 
travar, com a finalidade espúria de denegrir as 
autoridades brasileiras. 

Com essa oportuna e criteriosa publicação, o 
Ministro Paulo Brossard dá uma resposta defini
tiva à Comissão de Gerlebra e à Anistia Interna-
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cional, prestando, com desassombro, patriotismo 
e dignidade, um serviço da: mais alta importância 
para o País, motivo pelo qual cumpro o dever 
de, mais uma vez. enaltecer o seu desempenho 
a serviço dajustiçae da defesa dos direitos hwna
nos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme 
PaJmeira. 

O SR. CKIJLHERME PAI.JIIEIRA (PFL- AL 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Tradicionalmente, o Estado de Alagoas sempre 
teve como sustentáculo as agroindústrias açuca
reira e têKI:il. Com'o esfacelamento, face as crises 
conjunb.lrais e estruturais do Parque Fabril Ala
goano que ficou reduzido de treze para três unida
des indusbiais e, graças ao programa de moder
nização e ao Proálcool, o setor da agroindúsbia 
açucareira assumiu uma posição ímpar no con
texto s6cio-econômico de Alagoas. Esse verti~i
noso crescimento deveu-se à incorporação de no
vas áreas nos tabuleiros costeiros que, em pouco 
mais de uma década, saiu de uma ocupação de 
100 mil hectares para cerca de 450 mü. Sua im
portância é demonstrada pelo fato de este setor 
ficar responsável diretamente pela geraçilo de 
42% (quarenta e dois por cento) do Imposto sobre 
Orculação de Mercadorias -ICM do Estado. 

Dada a limitação de âteas, seu carâter dinâmico 
já apresenta sinais de esgotamento e, como, direta 
e indiretamente o mesmo setor é responsável por 
cerca de 75% (setenta e cinco por cento) do PIB 
ala"oano, tal esgotamento implicaria numa pers
pectiva bem sombria do crescimento da econo
mia alagoana. 

Em virtude da dlsponibilidade de uma série de 
fatores extremamente favoráveis, surge o pólo clo
roquímico de Alagoas como a principal alternativa 
para a retomada do crescimento. Esse pólo difere 
dos demais, por não ser um enclave da economia 
desenvolvida na periferia subdesenvolvida, pois 
está inserido na base económica do Estado, utili
zando as matérias-primas e insumos locais, pois 
disporá de duas centrais de produtos que utilizará, 
quais sejam: o complexo industrial da salgema, 
localizado em Maceió, que fornecerá soda cáus
tica, cloro, dlcloroetano, eteno, hidrogênio, hipo
clorito de s6dio e ácido doridrico; a agroindúsbia 
açucareira responsável pelo abastecimento do ál
cool para os projetas da rota alcoolquím!ca, açú
car para os projetas sucroquímicos e o bagaço 
de _cana para a geração de vapor. 

Dispõe ainda o Estado de Alagoas, notadamen
te na sua Capital, Macei6, de vantagens locacio
nais e comparativas em virtude de excelentes ins
talações portuárias, compostas pelo Porto de Ja
raguá e pelo Pier da Salgema; de grande oferta 
de energia elétrica em função do sistema Pau1o 
Afonso e brevemente pela usina do Xingó; da 
disponibilidade de gás naturaJ, haja vista a desco
berta recente de uma das maiores jazidas do País, 
próxima ao pólo, além de gás sobrante dos poços 
produtores de petróleo; de bagaço de cana-de
açúcar que gerará todo vapor necessário, sem 
utilizar uma gota de óleo combustível; da grande 
ofert.a de álcool para a produção do eterno em 
substituição ao mesmo produto derivado do pe
tróleo (atua1mente ~~ encçntra em fundonamen-
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to uma planta de etenovia álcool, com capaddade 
efetiva de 100 (cem) mil toneladas/ano, consu
mindo cerca de 200 (duzentos) milliões de litros 
de álcool, bem como o álcool destinado a vários 
produtos da rota alcoolquímica (butano!, ácido 
acético, acetatos, etc.) além dos demais insumos 
produzidos pela salgema, em grandes quantida
des e a custos inferiores aos praticados no Brasil 
e no exterior. 

Com a implantação do PCA, acontecerá a reio
macia do desenvolvimento, em virtude do seu ca
ráter indutor nos demais segmentos da economia 
alagoana.Além da criação de inúmeros empregos 
diretos e indiretos, ocorrerá, em uma década, a 
triplicação da renda "per capita" dos atuais mil, 
para três mil dólares. Logo na sua primeira fase, 
o !CM gerado será superior à atual participação 
da agroindústria açucareira na formação desse 
tributo. Haverá a curto prazo, a reativação do setor 
de construção civil, comércio, intermediários fi
nanceiros, bem como do parque metal-mecânico. 

Entretanto, Srs. Senadores, para a concretiza
ção desse programa, uma série de ações foram 
e deverão ser tomadas, no sentido de otimizar 
as vantagens comparativas desse pólo. 

A sua concepção alicerçou-se na existência de 
suas centrais de matérias-primas: o complexo in
dustrial da salgema e a agroindústria açucareira. 

O complexo da salgema será responsável pelo 
fornecimento de soda cáustica, doro, Wdrogênio, 
ácido clorídrico, eteno a partir do álcool e diclo
roetano. 

A agroindústria açucareü-a fornecerá álcool pa
ra os diversos projetas da rota alcoolquímica, o 
açúcar para os projetas sucroqufmicos e o bagaço 
de cana para geração de vapor essencial ao pólo. 

É evidente que apenas a disponibilidade local 
desses inswnos que serão fornecidos pela salge
ma e agroindústria açucareira. não credencia Ala
goa.s para um desenvolvimento industria] integra
do. Faz-se necessário a disponibilidade de outras 
matérias-primas básicas, oriundas da petroquí: 
mica. 

Desta maneira, a par da existência dessas duas 
grandes centrais que sáo responsáveis pelo "ar
ranco" de nosso pólo, é imprescindível uma outra 
central de matéria-prima, representada por uma 
"Planta de Gasolina Natural" - PGN. 

Tão importante quant~ as duas primeiras cen
trais, consideramos a PGN o catalizador de hossa 
matriz industria], pois, suprirá o Pólc:t aoroquímico 
de Alagoas - PCA de alguns insumos de vital 
importância, tais como o Etano, Metano, Propano 
e outros gases, sem os quais seriam criados fato
res limitantes para a consolidação e expansão 
doPCA. 

Outrossim, sabemos que os complexos quími
cos são grandes insumldores de energia. No caso 
de Alagoas, o PCA integrado à base económica 
tradicional - Agroindúsbia Açycareira, utilizará 
o bagaço de cana-de-açúcar como fonte energé
tica que gerará o vapor necessário às plantas ín-

--~ âustriais em substituição ao óleo cumbustível. 
Complementar a essa fonte energética, poderá: 
também ser utilizado para tal fim o "Gás Sêco" 
que sobra do procesSamento do Gás Natural na 
PGN. Essa tripologia de nosso pólo representa 
um exemplo de como se ajustar, em função da 
constelação de fatores existentes, para se ter uma 
autonomia em .termos de matéria-prima e em 
termos energéticos. 

Estudos desenvolvidos pela Petrobrás na Re
gião do Tabu1eiro do Martins e nos Tabuleiros 
do Município de Pilar, atestam a presença de uma 
das jazidas de Gás Natural do País, apresentando 
reservas estimadas hoje em 16 bilhões de m3

, 

a1ém do gás sobrante dos poços produtores de 
Petróleo. 

A presença de referidas jazidas de Gás Natural, 
próximas à área de implantação do Pólo Cloroquí
mico de Alagoas - PCA. bem como a existência 
de um Gasoduto Pilar-SaJgema atravessando a 
área do pólo, vem apresentar-se como vantagens 
de natureza ímpar para a consolidação da matriz 
industrial do referido pólo, haja vista a possibi
lidade de se implantar na área do citado com
plexo, uma unidade produtora de Gasolina Natu
ral, a qual oferecerá; como resultado do seu pro
cesso industrial, insumos básicos importantes pa
ra o setor cjuíinlco. 

Por outro lado, é mister ressaltar que a presença 
da planta de Gasolina Natural na área do Pólo 
CloroquírnJco de AJagoas - PCA. trará, para os 
nossos produtos, excelentes condições de com
petitividades nos mercados externos e internos, 
dada a possibilidade de formar custos de produ
ção inferiores aos praticados em outras regiões 
do País e o Exterior. associados evidentemente 
às demais vantagens comparativas que Alagoas 
oferece. 

Com relação aos produtos clo!'ados, a grande 
vantagem reside no fato da disponibilidade e do 
custo relativamente baixo da extração do sal, bem 
como do componente energia elétrica ser um 
dos mais baixos do mundo. 

Já oS produtos da rota Alc<>?lqufmlca dispõe 
de uma oferta abundante de Alcool (fornecido 
pelo Setor Sucroalcooleiro Alagoano) nwn raio 
médio de 70km., e apresentando uma estimativa 
de produção para a atual safra de 1,0 bilhão de 
litros. 

Com relação aos produtos Petroquímicos, o 
grau de competição_ é determinado pelo custo 
da matéria-prima e, onde houver Gás Natural, 
conseqüentemente, haverá custos e preços mais 
baixos do que os Petroquimicos a partir da nafta. 

Dessa fonna, o Pólo Cloroquímlco de Alagoas 
- PCA, apresenta-se como um dos programas 
mais promissores dentro da Economia Nacional, 
Regional e local, graças à existência das vantagens 
Jocacionais, alicerçadas nas suas grandes centrais 
de matérias-primas: a Indústria Sucroalcooleira, 
o complexo Químico da Salgema e a Planta de 
Gasolina Nab.Jral. 

Assim sendo, nós que ao longo de nossa vida 
pública, como Deputado, Secretário de Estado, 
Governador e Senador, temos lutado não por po
sições meramente reivindicat6rias para Magoas, 
mas objetivando ações que permitam ao Nor
deste e ao meu Estado desenvolverem-se efetiva
mente, apelamos ao Ministério das Minas e Ener
gia e à Petrobrás no sentido de ser implantada, 
na Área do Pólo aoroquímico de Alagoas, uma 
Planta de Gasolina Natural, medida esta que con
sideramos da mais alta relevância. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 



Dezembro de 1987 

J:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 273, de 1987 

Nos termos do art 371,'alinea b, do Requeri
mento Interno do Senado Federal, requeremos 
urgência na tramitação:dqPLS n"' 99, de 1986. 

Senado Federal, 19 de dezembro de 1987, -
Fernando Henrique Cardoso - Cados Chla
rdll- JamB Hadda~- Jmbas Passarinho. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena)_
Este requerimento ser~ votado após a Ordem do 
Dia. na forma do art. 375, item H, do Regimento 
lntemo. 

O SR- PRESIDEJ'IlE (Hwnberto Lucena) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 62 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em tllmo único, do projeto de 
Lei da Câmara n9' 46, de I 987 - Comple
mentar (n9 12/87-Complementar, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dá nova redação à lista 
de serviços a que se refere o art.a~ do Decre
to-Lei n9 406, de ~ 1 de dezembro de 1968, 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, prorerido em plenário, favorá
vel ao projeto e contrário às emendas apre
sentadas. 

Passa-se à votação da rilatéria, que, nos termos 
do indso n, letra "a" do art 322 do Reglmento 
lntemo, depende, para a sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da 
Casa. devendo ser feita pelo processo nominal. 
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lide
ranças. a matéria será submetida ao Plenário sim
bolicamente. 

Em votação o projeto, ressalvados_os destaques 
e as emendas requeridos. 

O Sr. Joio Menezes - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João Mene
zes, para encaminhar a votação. 

O SR- JOÃO MEI'IEZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto de lei traz uma lista de serviços, 
em número maior que 50, se não me falha a 
memória. Esses diversos itens precisariam, na 
verdade, ser examinados, a fim de que não se 
vá cometer injustiças ou criar novas fontes para 
que o fisco possa ir em dma daqueles que exer
cem determinadas atividades. Ao invés disto, re-
presentar um bem, talvez represente um mal, que 
pode ser um caminho aberto para que se enve
rede por caminhos atê da corrupção ou caminhos 
que façam com que os fiscais possam, de certa 
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forma,. não aplicar corretamente os dispositivos 
aqui expressos. 

Este projeto de lei não deve ser votado com 
essa pressa, pois necessita do exame dos Srs. 
Senadores. Tanto é que já foram apresentadas 
algumas emendas à Mesa, que, entretanto, não 
puderam ser estudadas, porque foram relatadas 
oralmente por um Senador. 

Nestas condições, nós do Partido _da Frente 
Uberal não podemos aceitar o projeto de lei tal 
qual esttf disposto. Era nosso interesse apresentar 
emendas substitutivas, ou restritivas, ou aditiVas. 
No entanto, com a rapidez c:om que está sendo 
apreciado, discutido, não temos oportunidade de 
eXaminar, com o devido critério, este projeto de 
lei. 

Assim, permanecendo o projeto como está, so
mos obrigados a votar contrariamente. 

OSr. JoãO Castelo -Peço a palavra, pela 
orâem, Si'. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem-a-palavra, pela ordem, o nobre Senador João 
Castelo. 

O SR. JOÃO CASTELO (PDS -MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
como Relator da matéria, na ocasião em que emiti 
o meu parecer, fui contrário à aprovação das duas 
emendas dos nobres Colegas que tentaram apri
morar o projeto, tive oportunidade de mostrar aos 
Companheiros -preSentes, nesta Casa, -que o pro
jeto procura, inclusive, fazer justiça fiscal, ao con
trário do que diz o Senador João Menezes. S. 
Ex' deve ter as suas razões para ser contra. 

O Sr. João Menezes - Senador João Cas
telo, gostaria de saber o que é taxidermia. 

O SR. JOÃO CAS1ELO - Senador João 
Menezes, V. Ex' deve deixar o aparte para o enca
minhamento. Ouvi a palavra de v. Ex-' e sequer 
pedi aparte, porque V. EX estava falando pela 
ordem. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Esdareço ao nobre Senador que não há aparte 
quando o orador está falando pela ordem. 

O SR. JOÃO CASTELO - Esta matéria já 
foi exaustivamente examinada. Sr. Presidente, es
tou muito a cavaleiro para defender a matéria, 
por se tratar de projeto do Governo e aqui a defen
dê-lo está um homem da oposição~ 

Depois de quase um ano de insistência dos 
prefeitos, sobretudo os das Capitais, com o meu 
acompanhamento e o de muitos companheiros 
desta Casa, o Sr. Ministro da Fazenda compreen
deu e teve sensibilidade para fazer com que certas 
classes prMlegiadas fossem também sujeitas ao 
pagamento do ISS. Não é justo, Sr. Presidente, 
que o homem humilde, o alfaiate, a manicure, 
o barbeiro, enfim, o pequeno profissional liberal, 

-pague ISS e o banqueiro, aquele que mais ganha 
nesta República, não o pague. 

Esta Casa, depois de ver a Câmara dos Depu
tados aprovar por consenso, por unanimidade es
te projeto, não será responsáveJ, amanhá, perante 
todos os prefeitos brasileiros, por uma injustiça 
aqui cometida, ou seja, deixar realmente de fazer 
justiça fiscal, de ajudar as prefeituras que andam 
de pires nas mãos, por capricho de um ou dois 
segmentos da sociedade que, até hoje, têm sido 
prtvilegiados. 

Assim., quero dizer a V. Ex" e a todos os compa.~ 
nheiros desta Casa, que nada mais justo do que 
aprovar este projeto, embora recusando as emen~ 
das que, tenho a certeza, foram_apresentadas pe-
los nobres t:olegas no sentido de aprimorar, de 
ajudar o projeto, lamentavelmente não podemos 
acolhe-las, porque, se o fizennos, o projeto voltará 
à Câmara dos Deputados e cairá no poço, pois 
o Congresso entrafá em recesso, e, serido o pro-
jeto aprovado em 1988, só entrará em vigor em 
1989, prejudicando o Pais inteiro, ·para que se 
possa, aqui, apoiar o capricho de um ou dois 
segmentos da sodedade, poderosos, que não 
querem ver a justiça fiscal ser implantada mais 
seriamente neste País. 

Assim, Sr. Presidente, tenho certeza de que esta 
casa faiá justiça, aprovando o projeto como veio, 
não só rejeitando as emendas com9 também re
jeitando o pedido de destaque do nobre _Senador 
José lgnácio Ferreira, porque esse pedido, se 
aprovado, fará com que o projeto retome à Câma~ 
ra dos Deputados e se tome praticamente inviável 
até o ano de 1988. 

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

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Nobre Senador João Castelo, V. Ex' falou no enca· 
minhamento como Relator. Portanto, não levan
tou questão de ordem e, neste caso, a Mesa _não 
tem o que decidir. 

O Sr. João Menezes - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Antes de V. Ex' havia pedido a palavra o Seriador 
Antonio Farias, que, como Uder do PMB, falará 
para encaminhar a votação. 

O SR- ANTONIO FARIAS (PMB- PE. Co
mo Uder. Para encaminhar a votação. Sem rê"vi
.são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Minha intenção era encaminhar favoravelmen
te, mas creio que as palavras do Senador João 
Castelo foram elucidativas e puseram os nobres 
membros do Senado a par da situaçâQ dramática 
das prefeituras. 

O principal objetivo da aprovação deste projeto 
até o dia 5 é de que ele passe a vigorar no exercício 
de 1988. Se, por acaso, aceitarmos alguma emen
da, mesmo que seja uma emenda para apertei~ 
çoá-lo, ele retomaria à Câmara e só no próximo 
ano seria aprovado; conseqüentemente, só entra-
ria em vigor no exercício de 1989. -

Creio que já foi bem explicitado e quero aqui 
dizer do meu apoio para que o projeto seja apro
vado nesta sessáo. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Em votação o projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR- PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Com a palavra o nobre Senador ChagaS Roclri
gues para encaminhar a votação. 

O SR- CHAGAS RODRIGaES (PMDB -
PI. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

O Projeto de Lei da Câmara n9 "46, de 1987, 
dá nova redação à lista de seiViços a que se refere 
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oart. & doDecreto·Lei n"406,de 31 de dezembro 
de 1968. É da maior irriport.ância para todas as 
prefeituras. 

O nobre Uder João Menezes levantou uma dú~ 
vida quanto à expressão que consta da nova reJa~ 
ção de serviços,. ''taxidermia", que corresponde 
ao número 83. 

Ora, Sr. Presidente, esta relação compreende 
99 serviços, não seria apenas por uma denomi
nação que nós iríamos prejudicar as mwUcipa
lidades de todos os Estados. Mas, se S. EX' me 
permite- também não sou técnico- a expres
são "taxidermia" corresponâe, no sentido lato, à 
mumificação, s6 que aJguns fazem uma distinc;&o. 
quando se trata de mumificação dos animais. En
tão aí surge um termo especifico "taxidermi::t", 
partindo da distinção de que o homem é um 
animal, mas é um animal racional Então, ai fica, 
Sr. Presidente, a dlstinção: "taxidermia" corres
ponde à mumificação de animais ou de seres 
pertencentes ao reino animal." 

Peço, assim, que o nobre Senador aprove este 
projeto, que é de iniciativa do Governo e que vai 
ao encontro dos interesses de todos os muni
cípios do nosso País. 

O SI'. João Menezes - Peço a palavra, para 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra a V. EX', para uma questão 
de ordem. 

O SR. JOÃO MEl'IEZES (PFL- PA. Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Realmente fico embaraçado com os diversos 
aspectos que constam deste projeto de lei. No 
de n9 3, constam bancos de sangue e bancos 
de leite. Ora, já temos tantas dificuldades e ainda 
entram bancos de leite, asilos, creches e congê
neres; todas essas instituições terão que pagar 
ISS. E há mais alguns como: coleta e remoção 
de incineração de lixo, quem faz isso é a própria 
prefeitt.1ra, é o próprio Governo do Estado, limpeza 
e conseiVaçâo de Imóveis, indusive vias públicas. 
A1.é a limpeza das ruas entra aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço que V. Ex' fonnule a sua questão de ordem. 

O SR. JOÃO MEl'IEZES - A questão de 
ordem, Sr. Presidente, é justamente o fato de não 
conseguir, neste momento, examinar esse projeto 
de lei. Não o pude ler antes, porque entrou agora, 
e, por essa razão, sinto dificuldade em poder exa
miná-lo. E só não é mais difíCil porque o nobre 
Senador Chagas Rodrigues já deu wna explicação 
sobre o significado de "taxidermia", senão estaria
mos votando expressões que não sabemos o que 
significam. O meu cuidado é apenas no sentido 
de não darmos prosseguimento a este assunto. 

A minha questão de ordem é justamente a difi
culdade que encontro em examinar este projeto 
de lei com toda a numeração que aí está. 

O SR. PRESIDEI'I"IE (Humberto Lucena) -
V. E.xl' nào formulou nenhuma questão de ordem. 
V. Ext praticamente encãminhou novamente a 
matéria, e as restrições que V. ~ fez ao projeto 
poderiam ter sido objeto de emendas de sua au
toria. 

Vamos. agora, passar à votação do projeto, res
salvados o destaque requerido e as emendas. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. senadores qUe o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. Jc::>ÃO MENEZES - Sr. Presidente, 
peço verificação de votação. 

_O SR. PRESIDEI'I"IE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor João Menezes. 

Vamos p~Oceder à nova_ votação. 
COmO vota O Líder _dO PMDB? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sim. 

O SR. PRESIDEI'I"IE (Humberto Lucena) -
Como vota o üder do PFL? 

O Sr. Carlos ChlareW - Não. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sim. 

O SR. PRESIDEI'I"IE (Humberto Lucena) -
Como vota o üder do PDT? 

O Sr. Mauricio Corrtb.- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDC? 

O Sr. Mauro Borges- Sim. 

O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) -
Como vota O Uder do PTB( (PaUsa.) 

S. Ex1' está ausente. 
Como vota o Uder do PL? (Pausa) 
S: Ex" está ausente. 
Como vota o Líder do PSB? (Pausa.) 
S. Ex!' está ausente. 
Como vota o Uder do PMB? 

O Sr. Antonio Fartas -Sim. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" QS SRS SENADORES: 

Afonso Arinos --Albano Franco- Alexandre 
Costa - Alfredo Campos - Antonio Farias -
A~ Mello - Carlos De.'Çarli -Chagas Rodri
gues- Cid CaivaJho- Divaldo Suruagy- Edi
son Lobão- Frandsco Rollemberg- Fernando 
Henrique Cardoso -Iram Saraiva-Jarbas Pas
sarinho -João Calmon -João Castelo -João 
Menezes -José Fogaça -José Richa -Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Leite Chaves -
Leopoldo Perez- Lowival Baptista- Luiz Vlaila 
-Mansueto de Lavor-Márcio Lacerda-Mário 
Maia - Maurício Corrêa - Mauro Benevides -
Mauro Borges - Meira Filho - Mendes Canale 
- Nelson Wedekin - Paulo Bisol - Pompeu 
de Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo 
Aragão- Ronan.Titq_- Ruy Bacelar- Severo 
Gomes- Teotonio Vilela Filho-Virgilio Távora 

VOTAM "NÃO" OS SRS SENADORES: 

Carlos Chiarem - Louremberg Nunes Rocha 

O SR. PRESIDEI'I"IE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. ~ 

Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NAO, 2. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 46. 
Aprovado o projeto·. 

É o -seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 46, de 1987 - Complementar 

(N• 12/87- Complementar, 
na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Dá nova redação à Usta de Serviços 
a que se refere o art. & do Decreto-Lei 
n• 406, de 31 de dezembro de 1968, e 
dá outras provldf,nclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' A Lista de Serviçps anexa ao Decre

to-Lei-ri~ 406, de-:n de dezembro de I96S, com 
a redação determinada pelo Decreto-Lei n9 834, 
de 8 de setembro de 1969, passa a ter a·redação 
da lista anexa a esta lei complementar. 

Art. 29 O § 3~ do artigo 91 d6 Decreto-Lei rr 
406,-de 31 de deZembro de 196_8, alterado pelo 
Decreto-Lei IT' 834, de 8 de setembro de 1969, 
passa a ter a seguinte redação; 

"§ 39 Quando os serviços a que se refe
rem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91, 
92 e 93 da lista anexa forem prestados por 
soCiedades, estas ficarão sujeitas ao Imposto 
na forma do § 19, calculado em relação a 
cada profiSsional habi1itado, s6cio, emprega~ 
do ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabi
lidade pessoal, nos termos da lei aplicável." 

Art. 39 As informações individualizadas sobre 
serviços prestados a terceiros, necessárias à com
provação dos fatos geradores citados nos itens 
95 e 96, serão prestadas pelas instituições fman~ 
ceiras na forma prescrita pelo inciso II do art 
197 da Lei n~' 5.172, de 25 de outubro de 1966 
-Código Tributário Nacional. 

Art. 4~' Os circos ambulantes ficam isentos 
do Imposto sobre Serviços de qualquer natw'eza. 

Art. 59 Fica acrescentada ao art.J2 do Decre
to-Lei n'i'406, de31 de dezembro de 1968, altera
do pelo Decreto_-Lei n9 834, de 8 de seteinbro 
de 1969, a seguinte ~ínea: -

"c)_ no caso de instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, o 
do estabelecimento que contabilizar a recei
ta." 

Arl 69 Esta lei complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em con· 
trário. 

Usta de Serviços 

Serviços de: 
1 -Médicos, indusive aná1ises clínicas, eletri

ddade méc:Uca, radioterapia, ultra-sonografia, ra· 
diologia, tomografia e congêneres. 
2- Hospitais, clínicas, sanatórios. laboratórios 

de aná1ise, ambulatórios. prontos-socorros, mani· 
cômios, casas de saúde, de repouso e de recupe
ração e congéneres. 
3-Bancos de sangue, leite, pele, .olhos, sê

men e congéneres. 
4-EÍlfermeiros, obstetras, orl:6pticos, fOnoau

diólogos, protéticos (prótese dentária). 
· 5 -Assistência inê.dica e congéneres previstos 

nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através 
de planos de medicina de grupo, convênios, indu-
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sive com empresas para ill5slstênda a emprega
dos. 

6-- Planos de saúde, prestados por empresa 
que não esteja incluída no item 5 deste: lista e 
que se cumpram atl."avés de serviços prestados 
por terceiros, contratados pela empresa ou ape
nas pagos por esta, mediante indicação do benefi
ciário do plano. 

7-Asilos, creches e congêneres. 
8-Médicos veterinários. 
9-Hospitais veterinários, clínicas veterinárias 

e congêneres. 
1 O- Guarda, tratamento, amestramento, 

adestramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres, relativos a animais. 

11 -Barbeiros, cabeleireiros, manicuras, pedi
curos, tratamento de pele, depilação e congêne
res. 

12-Banhos, duchas, sauna, massagens, gi
nástica e congêneres. 

13-Varrição, coleta, remoção e incineràção 
de lixo. 

14-Limpeza e dragagem de portos, rios e 
canais. 

15-Limpeza, manutenção e conservação de 
im6veis, inclusive vias pliblicas, parques e jardins. 

16-Desinfecção, imunização·, higienização, 
desratização e congêneres. 

17-controle e tratamento de efluentes de 
qualquer natureza, e de agentes ffsicos e bioló
gicos. 

18 -Incineração de resíduos quaisquer. 
19-Limpeza de chaminés. _ 
20 -Saneamento ambiental e congêneres. 
21-Assistência técnica (exceto a hipótese em 

que os seiViços sejam pr'estados por uma socie
dade a outra controladora ou controlada, a hipó
tese em que as sociedades contratantes estejam 
sob controle comum e a hipótese eni que os 
servfços sejam prestados .em decorrência de con
tratos registrados no Instituto Nacional da Proprie
dade Industrial). 

22-Assessoria ou consultOria de qualquer na
tureza, não contida em outros itens desta lista, 
organização, programação, planejamento, asses
soria, processamento de dados, consultaria técni
ca, financeira ou administrativa (exceto a hipótese 
em que os serviços sejam prestados por uma 
sociedade a outra controladora ou controlada e 
a hipótese em que as sociedades contratantes 
estejam sob controle comum). 

23 - Planejamento, coordenação, programa
ção ou organização técnica, financeira ou admi
nistrativa (exceto a hipótese em que os serviços 
sejam prestados por uma sociedade a outra con
troladora ou controlada e a ·hipótese em que as 
sociedades contratantes estejam sob controle co
mum). 

24 -Análises, inclusive de sistemas, exames, 
pesquisas e informações, caleta e proc~ssamento 
de dados de qualquer natureza. 

25-Contabilidade, auditoria, guarda-livros, 
técnicos em contabilidade e congêneres. 

26-PeríciaS, laudos, exames técnicos e análi-
ses técnicas. 

27-Traduções e interpretações. 
28-Avaliação de bens. 
29- Datilografia~ eStenografia, expediente, se

cretaria em geral e congêneres. 
30 -Projetas, cálculos e desenhos técnicos de 

qualquer natureza. 
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31 -AerOfotogrametria (inclusive interpreta
ção), mapean:"ento e topografia. 

32-Execução, por administração, empreita
da, ou subempreitada, de construção civil, de 
obras hidráulicas e outras obras semelhantes e 
respectiva engenharia consultiVa, inclusive servi
ços auxiliares ou complementares (exceto o fOf'o
necirriento de mercadorias produzidas pelo pres-

- _ tadqr de serviços, fora do local da prestação dos 
servis;os, que fica sujeito ao lCM). 

33 ~Demolição. 
34-Reparação, conservação e reforma de 

edificios, estradas, pontes, portos e congêneres 
(~ceto o fornecimento de mercadorias produ
zidas pelo prestador dos serviços fora do local 
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). 

35-Pesquisa, perfuração, cimentaçãO, perfi
lagem, pescaria, estimulação e outros serviços 
relacioilados com a eJCPioração e explotação de 
petróleo e gás nat_ural. 

36 --=-Fiõfestamento e- reflorestamento. 
37-Escoramento e conte~ção de encostas 

e serviços congêneres. 
38- Paisagismo, jardinagem e decoração (ex

ceto o fornecimento de mercadorias, que fica su
jeito ao ICM). 

39-Raspagem, caJafetação, polimento, lus
tração de pisos, paredes e divisórias. 

40-Ensino, instrução, treinamento, avaliação 
de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza. 

41- Planejamento, organização e administra
ção de_ feiras, exposições,· congressos e congê
neres. 

42_- Organização de festas e recepções: buf
fet (exceto o romedmento de alimentação e bebi
das, que fica sujeito ao ICM). 

43 - Administração de bens e negócios de 
terceiros e de consórcio (exceto a hipótese em 
que os serviços sejam prestados por uma socie
dade a outra controladora ou controlada e a hipó
tese em que as sociedades contratantes estejam 
sob controle comum). 

44-Administração de fundos mútuos (exceto 
a realizada por instituições autorizadas a fundonar 
pelo Banco Central). 

45 - Agendamento, corretagem ou interme
diação de câmbio, de seguros e de planos de 
previdência privada. 

46 - Agendamento, corretagem ou interme
diação de títulos quaisquer (exceto os servfços 
executados por instituições autorizadas a funcio
nar pelo Banco Central). 

47 - Ageliciamento, corretagem ou interme-
diação de direitos da propriedade industria], artís
tica ou literária 

48 -Agendamento, corretagem ou interme
diação de contratos de franquia ("franchise" e 
de faturaçao "factoring"(excetuam-se os serviços 
prestados por instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central). 

49 - Agendamento, organização, promoção 
e execução de programas de turismo, passeios, 
excursões, guias de turismo e congêneres. 

50-,....--.cAgenciamento, corretagem ou interme
diaçáQ de_bens móveis e imóveis não abrangidos 
nos itens 45, 46, 47 e 48. 

·51 -Despachantes. 
52.-Agentes da propriedade industrial. 
53 - Agentes da propriedade artÍstica ou lite

rária. 
54- Leilão. 

55 -Regulação de sinistros cobertos por con
tratos de seguros; inspeçãd e avaliação de riscos 
para cobertura de contratos de seguros; preven
ção e gerência de riscos seguráveis, prestados 
por quem não seja o próprio segurado ou compa
nhia de seguro. 

56--Armazenamento, depósito, carga, descar
ga. arrumação e guarda de bens de qualquer es
pécie (exceto depósitos feitos em instituições fi. 
nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Centrá!). 

57- Guarda e estacionamento de veículos 
automotores terrestres. 

58 - Vigilància ou segurança de pessoas e 
bens. 

59 - Transporte, coleta, remessa ou entrega 
de bens ou valores. dentro do território do muni
cípio. 

60 - Diversões públicas: 
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques 

de diversões, ''taxi dancings" e congêneres; 
b) bilhares, boJiches, corridas de animais e ou

tros jogos; 
c) exposições, com cobrança de ingressos. 
d) bailes, "showns", festivais, receitas e congê

neres, inclusive espetáculos que sejanl também 
transmitidos, mediante compra de direitos para 
tanto, pela televisão, ou pelo rádio; 

e) jogos eletrôniCos; 
f) competiçõeS esportivas ou de destreza física 

ou intelectual, com ou sem a partidpação do ex~ 
pectador, inclusive a venda de direitos à trans
missão pelo rádio ou_ pela televisão; 

g) exeCução de música, individua1mente ou 
por conjuntos. O Senadores que votarem sim 

Nota: o "couvert" artístico é considerado remu
neração de serviços de diversões públicas. 

61 -Distribuição e venda de bilhete de loteria, 
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou 
prêmios. __ _ 

62-- Fornecimento de música, mediante 
transmissão por qualquer processo, para vias pú
blicas ou ambientes fechados (ex:ceto transmis
sões radiofónicas ou de televisão). 

63-Gfãvação e distribuição de fiJmes e vkleo
teipes. 

64 - Fonografia ou gravação de sons ou ruí
dos, inclusiVe trucagem, dublagem e mixagem 
sonora. 

65 -Fotografia e cinematografia, inclusive re
velação, ampliação, ·cópia, reprodução e truca
gem. 

66 - Produção, para terceiros, mediante ou 
sem encomenda prévia, de espetáculos, entre
vistas e congêneres. 

67 - Colocação de -tapetes e cortinas, com 
material fornecido pelo usuário fmal do serviço. 

68-Lubriflcação,limpeza e revisão de máqui
nas, veiculas, aparelhos e equipamentos (exceto 
o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito 
ao !CM). 

69 - Conserto, restaUração, manutenção e 
conservação de máquinas, veículos, motores, ele
vadores ou de quaisquer objetos (exceto o forneci
mento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM). 

70- Recondictonamento de motores (o valor 
das peças fornecidas pelo prestador do serviço 
fica sujeito ao ICM). 

71 - Recauchutagem ou regeneração de 
pneus para o usuário finaL 

---= ~:---- ~· '"' .. 



3466 Quarta-feira 2 -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro_ de 1987 

72 - Recondicionamento, acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingi
mento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, 
polimento, plastificação e congêneres, de objetos 
não destinados à industrializaçao ou comercia
lização. 

73-Lustração de bens móveis quando o servi
ço for prestado para usuário final do objeto lus
trado, 

7 4 - Instalação e montagem de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, prestados ao usuário 
final do seMço, exclusivamente com material por 
ele fornecido. 

75·-Montagem industrial, prestado ao usuário 
final do serviço, exclusivamente com material por 
ele fornecido. _ 

76- Cópia ou reprodução, por quaisquer pro
cessos, de documentos e outros papéis, plantas 
ou desenhos. 

77 -Composição gráfica, fotocomposição, clt
cheria, zincografia, lftografia, e fotolitografia. 
· 78- Colocação de molduras e afins, encader

nação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 

79- Locação de bens móveis, indusive arren
damento mercantil. 

80 ~Funerais. 
81 - Alfaiataria e costura, quando o material 

for fornecido pelo usuário fmal, exceto aviamento. 
82 - Tmturaria e lavanderia. 
83 --Taxidermia. 
84 - Recrutamento, agendamento, seleçao. 

colocação ou fornecimento de mão-de-obra, 
mesmo em caráter temporário, inclusive por em
pregados ou prestador do serviço ou-por trabalha
dores avulsos por ele contratados. 

85- Propaganda e publicidade, inclusive pro
moção de vendas, planejamento de campanhas 
ou sistema de publicidade, elaboração de dese
nhos, textos e demais materiais publicitários (ex
ceto sua impressão, reprodução ou fabricação). 

86 - Veicu1açã0 e divulgação de textos, dese
nhos e outros materiais de publicidade, por qual
quer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio 
e televisão). 

87 -Serviços portuários e aeroportuários; utili
zação de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; 
arm~nagem interna, externa e especial; supri
mento de água, serviço- e acessórios; movimen
tação de mercadorias fora do ca[s. 

88 -Advogados. 
89_-Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrô-

nomos. 
90 - Dentistas. 
91 - Economistas. 
92 -Psicólogos. 
93 --Assistentes sociais. 
94 - Relações públicas. 
95.-.......... Cobranças e recebimentos por conta de 

terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de 
títulos, sustação de protesto, devolução de títulos 
não pagos, manutenção de títulos vencidos, for
necimentos de posição de cobrança ou recebi
mento e outros serviços correlatas da cobrança 
ou recebimento (este item abrange também os 
serviços prestados por instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central). 

96- Instituições financeiras autorizadas a ftm
cionar pelo Banco Central: fornecimento de talão 
de cheques; emissao de cheques administrativos; 
transferência de fundos;- devolução de cheqU.es; 

sustação de ~gamento de cheques; ordens de 
pagamento e de crédito, por qualquer meio;_emis
são e renovaÇão de cartões magnéticos; consultas 
em terminais eletrônicos; pagamentos por conta 
de terceiros. inclusive os feitos fora do estabele
Cimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel 
de cofres: fornecimento de segunda via de avisos 
de lançamento de extrato de conta; emissão de 
camês (neste item não está abrangido o ressarci
mento, a instituições fmanceiras, de gastos com 
portes do Correio, telegramas, telex e teleproces
samento, necessários à prestação_ dos seiViços). 

97- Transporte de natureza estritamente mu
nicipal. 

98 - Comunicações telefônkas de um para 
outro aparelho dentro do mesmo município. 

99- Hospedagem em hotéis, motéis, pensões 
e congêneres (o valor da alimentação, quando 
incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposta 
sobre Seiviç:os). 

100 - Distribuição de bens de terceiros em 
representação de qualquer natureza. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação do Requerimento n9 272/e7, 
de destaque_ para a rejeição dos n'?" 5 e 6 da 
lista de serviços anexa ao projeto de que trata 
o art 19 

Os Senadores que votarem sim aprovam_ a 
rejeição da parte destacda; os que votarem não 
aprovam a manuntenção. 

Em votação o requerimento. (Pausa) 
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 

Presidente, peço a palavra para um esclarecimen
to. (Assentimento da Presidência.) 

Creio que o nobre Senador João Castelo já 
eXplicO-u a razão pela qual estamosvotando pela 
recusa: simplesmente para evitar que o projeto 
volte à Câmara dos Deputados e tome ineficaz 
a medida que foi recentemente aprovada. 

Portanto, o nosso voto é de rejeição. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Os Simadores que votarem sim aprovam arejei· 
ç_ão da parte destacada. V. _Ex\" terão que votar 
não para que a parte destacada seja mantida 
no projeto, porque o votado é o requerimento._ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Exa
tamente, foi o que eu disse. A üderança do PMDB 
vai votar _NÃO 

O Sr. Jarbas Passarlnbo - Há, Sr. Presi
dente, um destaque para a rejêição do requeri
mento. ·o.uem _c__oncordar com o destaque vota 
SIM, e quem não concordar vota NÃO, para 
derrubar o destaque. 

O Sr. Mauricio CoJTêa-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDErl'lE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. EX' 

~O SR. MAWÚCJO CORRM (PDT-DF. Pela 
ordem) -Sr. Presidente, Qostaria de ser infor
mado de quais os destaques que estão sendo 
objeto-de votação, porque, quando cheguei, o 
processo já estava na fase de conclusão. 

O SR. PRESIDENTE (Htunberto Lucena) -
É a votação do requerimento de destaque do Se
nador José lgnádo Ferreira, para a rejeição dos 
n~ 5 e 6 da lista de serviços anexo ao projeto 
de que trata o arl 1 9 

Os que votarem não rejeitam o requerimento. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não. 

O SR. PRESIDErl'lE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PFL? 

O Sr. Carlos Chlarelll- Abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
cotno vota o Uder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Por coerência., 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDT? 

O Sr. Maurício Corrêa- Não. 

O SR. PRESIDErl'lE (Htunberto Lucena) -
Como o vota o üder do PDC? 

O Sr. MaurO-Borges- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como o vota o üder do PMB? 

O Sr. Antonio Farias- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Htunberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORE& 
Afonso Arinos - Albano Franco - Alexandre 

Costa- Alfredo Campos-- Antonio Farias
Aui'eo Mello - Carlos De Carli - Chagas Rodri
gues - Cid Carvalho- Diva! do Suruagy- Edi
son Lobão- Francisco Rollembefg- Fernando 
Cardoso - Iram Saraiva - Jarbas Passarinho 
-J_oão Calmon -João Castelo -José Fogaça 
- J_osé Richa - Jutahy MagaJhães - Lavoiser _ 
Maia - Leite Chaves - Leopoldo Perez - Lou
remberg Nunes Rocha - ·Lourlval Baptista -
Luiz Viana -Mansueto de Lavor- Márcio Lacer
da - Mârlo Maia - Maurício Corrêa - Mauro 
Benevides - Mauro Borges - Meira Filho -
Mendes Canal e-Nelson Wedekin-Paulo Bisei 
-Pompeu de Sou~ Rachid Derzi- Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bac:elar - Severo 
Gomes-Teotônio Vilela Filho- Virgílio Távor.i 

ABS7ÉM-SEDE VOTAR O SR. SENADOR Car
los Otiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Htunberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram NÃO 44 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Rejeitado o requerimento-de destaque. 

_O SR. PRES_IDEriTE(Humberto Lucena) -
Passa-se à votação em globo das Emendas rt' 
1 e 2, de plenário, _que receberam parecer con
trário do Sr. Relator. 

Como vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. 
Presidente, pela mesma razão, votarei não às 
emendas, para que possamos ter eficácia na me~ 
elida aprovada hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

O Sr. Carlos Chiarelll- Abstenção. 
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O SR. PRESIDE1"11E (Hwnberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PD17 

O Sr. Maurício COITêa -Sr. Presidente, que
ro dar uma ligeira explicação: Vou votar, evidente
mente, contra estas emendas, não por causa do 
seu mérito, mas em virtude, exclusivamente, da 
necesssidade da aprovação da matéria. 

Daí o meu voto Não. 

O SR. PRESIDE1"11E (Hwnberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDC? 

O Sr. Mauro Borges- Não. 

O SR .. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Como vota o Líder do PMB? 

O St. Antoruo Farias- Não. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "NÃO" OS SRS: SE/'IADORES: 
Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo 

Campos-.... Antonio Farias- Aureo Mello- Car
los De'Carli-- Chagas Rodrigues-- Cid Carva
lho- Divaldo Suruagy- Edison Lobão - Fran
cisco Rollemberg - Fémando Cardoso - Iram 
Saraiva - Jarbas Passarinho - João Calmon 
- João Castelo - José FoQ"ãça - Jó:sé Richa 
- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Leite 
Otaves- L.ouremberg Nunes Rocha- Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Mansueto de Lavor -
.Mardo Lacerda- Mário Maia- Maurício Corrêa 
- Mauro Benevides - Mauro Borges - Meira 
Filho - Mendes Canale - Nelson Wedekin -
Odaclr Soares- Paulo Biso!- Pompeu de Sou
za - Rachid Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan 
Trto- Ruy Bacelar-Severo Gomes-Teotónio 
Vilela Filho- Virgílio Távora. 

VOTA "SIM" O SR. SEI'IADOR: 
João Menezes. 

ABSTÉM..SEfJFVOTARV-sR. SENADOR: 
Afonso Arinos~ 

O Sr. Leopoldo Peres-Sr. PresJdente, peço 
a palavra para urna declaração de voto. (Assenti-
mento da Presidência) --

Declaro que acompanho o voto do nobre Sena
dor .Ma_urfcio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O voto de V. EX fica consignado._ _ 

O SR. PRESIDE1"11E (Hwnberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. 

Votou SIM 1 Senador; e votaram NÃO 43 Senã
dores. 

Houve 1 abstenção. 
As emendas foram rejeitadas. 

São as seguintes as emendas rejeitadas. 

EMENDAN' I 

Acrescente-se, ao projeto, o art. que segue, re
nunerando-se os demais; 

"Art. . Os parques de diversões arro-
lados no item 60, a1ínea a, da lista de serviços 
anexa à presente lei complementar, gozarão 
de redução de 80% (oitenta por cento) na 

base de cálculo do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, desde que finnem e 
cumpram o compromisso de receber, gratui
tamente, em doiS dias úteiS de cada semana, 
previamente divulgados, menores carentes. 
amparados por instituições filantrópicas devi
damente legalizadas." 

EMENDA N•2 

Dêem-se aos itens 4, 14, 19, 21, 42, 44, 46, 
47, 48, 57, 58, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 86, 
90 e-97, da lista de seviços tnbut.áveis pelo Impos
to sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, 
detefminada pelo art. 1 \>do Projeto de Lei Comple
menta~ n\> 4618?, as: seguintes redações: 

"Serviço de: 
4-enfermeiros, obstetras, ortópticos, fo

noaudiólogos e protéticos; 
-14 -limpeza e dragagem de portos, rios, 

canais, córregos e lagos; 
19-informática; 
21 -assistência técnica; 

-- -42 - planejamento, _organização e admi
nistração de· festaS e recepções; buffet (o 
valor da alimentação e bebidas, quando for
necidas pelo prestador de serviços, fica su
jeito ao ISS}; 

44- administração de fundos mútuos 
(exceto as operações_ tributadas pelo IOC): 

46-agendamento, corretagem ou inter
mediação de titulas quaisquer (exceto as 
operações tributadas pelo fOC); · 

47-agendamento, corretagem ou inter
mediação de direitos de qualquer natureza; 

48-agendamento, COITetagem ou inter
mediação de contratos de franqWa (franchi
se} e de faturação (facforing) (excentuam~se 
os serviços tributados pelo IOC}; 

57 -guarda e estacionamento de veícu
los de qualquer natureza; 

58-vigilância ou segurança; 
67-colocação de tapetes, carpetes e cor

tinas (exceto O fornecimento de material que 
--fica sujeito ao lCM); 

71 -recauchutagem ou regeneração de 
pneus; 

72 - recondicionamento, acondiciona
mento, pintura, beneficiamento, lavagem, se
cagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaM 
ção, corte, recorte, polimento, plastificação 
-e conQêneres de objetos; 

73 -lustração de bens móveis; 
74-instalação e rnontagem de apare

lhos, máquinas e equipamentos; 
75-montagem industria]; 
SI-alfaiataria e costura (exceto o avia

- -- inento qUe íntegra a base de cáJculo do ISS, 
-o fornecimento do material fica sujeito ao 
ICM); 

86-veicufação e divulgãção de textos, 
desenhos e outros materiais de publicidade, 
por qualquer meio; 

90-engenheiros, arquitetos e urbanistas; 
91- instituições financeiras autorizadas a 

funcionar pelo Banco ce~tra1: fornecimento 
de talão dé- Cheques; emissão de cheques 
admitiiStratiVOS; tiãitSfêfêriclã de fundos; de
volução de cheques; sustação de pagamento 
de cheques; ordens de pagamento e de cré
chlo, por qualquer meio; emissão e renovação 

de cartões magnéticos; consultas em tenni
nais eletrônicos; pagamentos por conta de 
terceiros, inclusive os feitos fora do estabele
dmento; elaboração de ficha cadastral; alu
guel de cofres; fomecirnento de segunda via 
de avisos de lançamento e de extrato de con
ta; emissão de camês." 

O SR. PRESIDE1"11E (Hwnberto Lucena) -
Aprovado o projeto e rejeitadas as emendas, o 
projeto vai à sanção. 

O SR. PRESloE1"11E (Hwnberto Lucena) -
ltem2: 

Votação, ern turno único, do Projeto de 
Resolução n" 299, de 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca, EStado 
de Sergipe, a contratai' operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
4.372,76 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. José lgnádo Ferreira- Peço verifica
ção de quorum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE1"11E (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a verificaçãO de quorum requerida 
pelo nobre Senador José lgnácio Ferreira, 

Peço aos Srs. _Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:
A Secretaria Geral da Mesa recebeu da Comissão 
de Relações Extetló"res·e da Comissão de Constiw 
tuição e Justiça as Mensagens de n9S 205, 237, 
387/87, relativas à_ escolha de nomes indicados 
para ocuparem as Embaixadas do Reino da Ará
bia Saudita, da República Argentina e ainda uma 
vaga ocorrida no Tribunal Federal de Recursos. 

A Presidência consulta o Plenário se concorda 
com a inclusão das referidas mensagens ao fmai 
da pauta da presente sessão. (Pausa.) 

Os Srs. Uderes estão de acordo. 
Tendo os Srs. Senadores concordado com a 

proposta da Presidênda, ·ficam incluídas como 
os itens 76, 77 e 78 da Ordem do Dia- as Mênsa
gens n,s 205,237 e 387, de 1987. 

O Sr. Mauricio COITêa -Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pois não. 

O Sr. Maurido CorTêa- As matérias se refe
rem especificamente ao preenchimento de Em~ 
baixadas. 

O SR. PRESIDEl'I1E (Humberto Lucena) -
V. Bel' deve ter ouvido. Há uma vaga no T~unal 
Federai de Recursos. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Era isto que eu 
queria indagar. V. Ex' pretende incluir na votação 
de hoje? 

O SR. PRESIDE1"11E (Hwnberto Lucena) -
Já está incluído, nobre Senador. 
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O Sr. Maurido CoJTêa -A do Tribunal de 
Recursos? 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Tarilbém. 

O Sr. Mauricio CoJTêa - Antes de V. Ex' 
transformar esta sessão em secreta, gostaria de 
falar pela Uderança. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Em -seguida V. f'x1' terá a palavra. 

Vamos proceder a verificação de votação re-
querida pelo nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

Como vota o Líder do PM8? -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) ....,. 
Coino vota o Líder do PFL? 

O Sr. C'arlos Chlarelll- Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
COmo vota o Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PD17 

O Sr. Maurido COJTêa - Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder PDC? 

O Sr. Mauro Borges- Sim. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMbB? 

O Sr. Antonio Farias -Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Todos os Srs. Uder votaram sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

lk?TAM ''SIM" OS SRS. SEIYADORES: 
Affonso Camargo 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
AureoMello 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid CIII'V'IIho 
Divaldo Suruagy 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Câstelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Leopoldo Perez 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
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_ _Mauro Benevides 
Mawo Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Rachid Derzi 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotónio Vilela Filho. 

__ lk?TAM "IYÃO" OS SRS. SE/"fADDf?E& 
Afonso Arinos 
Albano Franco 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS SENA
.. DORES: 

João Menezes 
José Ignácio 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. 

Votaram SIM, 45 Srs. Senadores; e NÃO, 2. 
Houve 2 abstenções. 
Total, 49. 
Aprovado o projeto. de resolução. 

.O ~R_._ PRES.JDENTE _(tjumbe_rto Lucena) -
SObie a mesa, redaçao· final da matéria, que será 
lida pelo Primeiro-Secretário. 

:É lida a seguinte 

Reclação final do Projeto de Resolução 
n•299,de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 299, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.372, 76 Obriga
ções do Tesouro Nacional-. OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- Meira FDho, Relat.or. 

ANEXO AO PARECER 

~ção ftmiJ dO Projeto de Resolução 
n' 299, de 1987. 

Faço saber que o Senado FE:deral aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Pr~sidente, promulgo a seguinte 

, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Areia Branca, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 4.372,76 
Obrigações do Tesouro Nacional -
01'1'1. 

O Semido Federal resolve: 

Art. ]9 É a P.refeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da 
Resolução n~ 93, de I 1 de outubro de I 976, altera
da pela Resoluçãon~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 4372,76 Obrigações do 
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Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socii:ll -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans-
porte escoJar no Município. . 

Arl ZS' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Enterrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
ltem3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
· Resolução n~ 300, de 1987, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1a780,73 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Ses. Senadores qu·e o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. José Ignádo Ferreira- Sr. Presidente, 
peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Passa-se à verificação de votação requerida pelo 
Sr. Sénador José Ignácio Ferreira. 

Como vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Fernando Henrique cardoso-Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? · 

O Sr. Carlos ChlareW- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDT? 

O Sr. Mauricio COITêa - Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Como vota O Líder· do PDC? 

O Sr. Mauro Borges- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMB? 

O Sr. Antonio Fadas- Sim. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORE& 
Afonso Arinos - Albano Franco - Alfredo 

Campos- Antonio Farias- AUreo Mello- Car
los Chiarem - Carlos De'Carli - Chagas Rodri~ 
gues-Cid Carvalho- Divaldo Suruagy-fran
cisco Rollemberg- Fernando Henrique Cardoso 
- Iram Saraiva - Jarbas Passarinho - João 
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Calmon -João CaStelo-José Fogaça -José 
Richa - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia -
Leite Chaves - Leopoldo Perez - Lourival Bap
tista - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda 
-Mário Maia-Mauricio Corrêa -Mauro Bene
vides- Mauro Borges- Meira Filho_-:- Mendes 
Canale - NelsOn Wedekin - Odacii- Soares -
Paulo Bisai-Pompeu de Sousa -Rachid Salda
nha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito -
Severo Gomes- Teotonio V't1ela Filho- Virgílio 
Távora -Wilson Martins. 

VOTAM ''IYÃO" OS SRS. SE!YADORES: 
João Menezes - Ruy Bacelar. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
!llexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) . 

Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NAO, 2 Srs. 
Senadores. 

Houve 1 abstenção. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redaçao final, que será lida pelo 
Sr. l 9~Secretário. 

É Uda a seguinte 

Redaçãoflnal do Projeto de Resolução 
"'300, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fanai do Projeto 
de Resolução n9 300, de 1987, que autoriza a 
PrefeUura Municipal de Areia Branca (SE) a con
tratar operação de crédito no valor correspon-
dente, em cruzados. a 18.780,73 OTN. -

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- Melra FDho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'300, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa! aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca. Estado de Sergipe, a contratar opera
ção de créclito no valor correspondente, em 
cruzados, a 18.780,73 Obrigações do Tesou
ro Naciona! - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 '? É a Prefeitura Municipal de Areia Bran

ca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2~ 
da Resolução n9 93, de 11 de outUbro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a I a 780,73 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto}l Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Furido de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de meios-fios e pa
vimentação poliédrica, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sob~ _a meSa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 
N• 274, de 1987 

_Nos termos do art. 346, ftem I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para que as matérias 
constantes dos items 76 a 78 sejam votados após 
o item 3 da pauta. 

Sala âas sessões, }9 de dezembro de 1987. 
-"..-Jamas Passarinho - Cal!os Cblarelll -
Fernando Henrique Cardoso. 

0-SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Aprovado o requerimento, passa-se aos items: 

-76-

Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n'? 205187, relativa a escolha 
de Chefe de Missão Diplomática. 

-77-
Parecer da Comissão de Relações Exteriores 

sobre a-Mensagem n9 237187, relativa à escolha 
de Chefe de Missão Diplomática._ 

-78-

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n9 387/87, relativa à escolha 
de Ministro para o cargo de Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Mesa pa_s$ará, agora, à parte secreta desta ses
são, para apreciação das indicações dos Embai
xadores fi de um Ministro do Tribunal Federal 

_de Recursos. 

O Sr o Mauricio COITêa- Sr. Presidente, peJa 
Uderança do PDT, ante-s -de V. Ext transforinar 
esta sessao em secreta, gostaria de usar a palavra .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a V. Ex' a palavra, como Uder. 

O SR. MAURÍCIO CORRtl\ (PDT - DF. 
Coril.O Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Tenho acompanhado aqui no Senado as indi
cações que são feitas pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, no que tange ao preen
chlmento de vagas nos Tribunais Superiores. 

Logo ao chegar aqui, manifestei o meu repúdio 
à indicação que foi feita do ex-integrante desta 
Casa e suplente do Senhor Presidente da Repú
blica, Dr. João Américo de Sousa, que indusive 
disputou as eleições no Estado do Maranhão, e 
a vaga no Tribuna! Superior do Trabalho ficou 
aguardando o resultado dessas eleições. E diante 
do insucesso dessa Candidatura do Dr.João Amé
rico ·de Sousa, o Presidente da Repúbliuca, logo 
em seguida, precipitou a sua_ind.Ica~ão ao Senado 

da República e a aprovou. Devo dizer que S. Ex
nunca assinou uma petição sequer perante os 
Tribunais brasileiros, nunca exerceu a advocacia, 
tal qual recomenda a Constituição brasileira, para 
que, preenchendo os requisitos, um cidadão for
mado em Direito possa desempenhar as funções 
de MinJstro do Tribunal S~rior do Trabalho. 

Agora, o Presidente da República iridica o Dr. 
Edson Vidigal, seu Assessor, para preencher uma 
vaga no egrégio Tribunal Federal de Recursos. 

É necessário, antes que ~e manifeste contrário 
a esta indicação, que eu faça algumas pondera
ções. A primeira delas, Sr. Presidente, é a de que 
não tenho absolutamente nada contra o Dr. Ed~ 
son Vidigal. Até o conheço há muito tempo, antes 
de ele ser advogado, porque se formou aqui em 
~rasí1ia, na Universidade de Bras~ia, concluindo, 
aqui, o seu curso de Direito. Não tem, ainda, os 
seus 7 anos de formado, e exerceu mais uma 
militância política do que uma atividade de advo
gado. Entretanto, o Senhor Presidente da Repú
blica indica o Dr. Edson, neste momento. Vários 
jamais, inclusive, atacaram a honorabilidade do 
Dr. Edson Vidigal, a respeito, incluslve, de partici· 
pação em empresa de assessoria, com a partici· 
pação de pessoas até estrangeiras. Prefiro dizer 
que conheço ·o Dr. Edson e nada tenho ·contra 
sua reputação. Apenas, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, sou contra uma indicação inteiramente es
púria, que contraria a -tradição desta Casa, que 
contraria os milhares de advogados existentes por 
eSte País· afora. 

Agora, na Constituinte, aprovamos um princí
pio, Sr. Presidente, de que nenhuma vaga aberta 
nO Tribunal Federal de Recursos deveria ser 
preenchida, até que aquela Corte se transformas
se em Superior Tnbunal de Justiça. Aprovamos 
também o princípio de que nenhum advogado 
deveria ser nomeado para qualquer vaga em tribu
nais superiores, se não contasse com 1 O anos 
de efetiva atividade profissional. E essa indicação, 
embora de uma excelente figura humana, não 
preenche os requisitos, porque como advogado, 
Sr. Presidente, há mais de 26 anos, e tendo diri
gido a Ordem dos AdvogadOS do Brasil, Seção 
doJ~istrito Federal, por 8 anos, nada mais achin
calha, nada mais denigre, nada mais conspurca 
a nobre atividade de advogado do que uma indica
ção como essa, de uma excelente pessoa, mas 
que não exerceu com contumácia, não exerceu, · 
no seu dia-a-dia, a advocacia_ perante os tribunais. 
E nós sabemos que a advocacia exige uma eJq)e
tiência, que o Dr. Édson Vidigal, comprovada
mente, não tem no seu currlculum de formado, 
na sua vida diária forense. Daí por que não pode
mos aceitar que essa indicação seja acolhida, so
bretudo, Sr. Presidente, depois de uma combi
nação, no Tribunal Federal de Recursos, que_tam
bém violenta aquela Casa. Orna vez que o Ministro 
Laura Leitão ai11da tinha 1 ano de exercício da 
judicatura no Tribunal Federal de Recursos, e se 
aposenta, portanto, antes do- término para chegar 
à compulsória, por abrir uma vaga, abrir uma 
vaga que está sendo negodada peJo Planalto para 
exatamente atender ao seu apadrinhado, o Dr. 
Édson Vidigal. Daí por que, Sr. Presidente, em 
razão de uma nomeação, arranjou-s_e uma no
meação para o Conselho Federal ... 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - O Ministro 
Laura Leitão não é homem para fazer negociata. 
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O SR. MAURÍCIO CORRê.\ - V. EX' mo 
dá licença para falar? 

O Sr. Rachkl Saldanha Der:zi - Quero res
saltar que o Ministro Laura Leitão não é homem 
para fazer negociata. J:: um homem limpo, um 
homem direito, um homem correto. 

O SR. MAURÍCIO CoRRê.\- Não dessa 
forma! Estou dizendo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que não havia vaga declarada, e que agora 
existe, vaga que foi objeto de uma composição 
com a indicação ou a nomeação do Dr. Laura 
Leitão para o ConseJho Federal de Educação. 
Com isso abriu-se essa- vaga, para que o Presi
dente da República pudesse indicar o Dr. Édson 
Vidigal, com quem tinha compromissos desde 
há muito tempo. 

AD encerrar estas minhas palavras, Sr. Presi
dente, quero repetir que nada tenho contra o Dr. 
Édson Vidigal, meu particu1ar amigo, que se for
mou aqui em Brasília, como disse, e fui eu que 
presidi a cerimônia que deu o compromisso de 
advogado a S. fXi' Quero me referir sim é quanto 
à parte instituc!onaJ da defesa do exercido da 
advocacia, no que tange ao preenchimento da 
vaga nos tribunais superiores. 

Fica aqui, portanto, minha palavra, meu pro
testo contra mais esse arranjo e contra mais essa 
indicação, que contraria os interesses de milhares 
de advogados por este Brasil afora. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Maurido Corrêa, quando V. Ex' 
pediu a palavra eu a concedi, na certeza de que 
V. ~iria levantar alguma questão de ordem rela
danada com a reunião secreta do Senado Fede-
ral, que vai apreciar as matérias anunciadas de 
acordo com o Regimento. V. Ex', entretanto, ante
cipou o debate da reunião secreta. Portanto, eu 
pediria aos Srs. Senadores que deixassem esse 
debate, de acordo com o Regimento, para a fase 
secreta. 

O Sr. VlrgiHo Uvora- Sr. Presidente, poço 
a palavra pela ordem. 

SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -Já 
que falará pela ordem, tem V. EX' a palavra. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS -CE. Pela 
ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não vamos abrir um precedente deste nos tra
balhos de nossa Casa. Pedimos a V. Ex' que trans
forme, imediatamente, esta sessão em secreta, 
quando os Srs. Senadores dirão o que bem enten
derem. Mas - enfatizamos - numa sessão se
creta. Estamos agora revertendo uma ordem de 
trabalho que vem desde oinfdode 1946,quando 
foi instalado este Senado, após a reconstituclo
nalização do País. V. Ex' não permita que se pro
longue _essa discussão, já pública, sobre assunto 
reservado, havendo tantos parlamentares pedindo 
a~s e formulando questões de ordem. 

É um apelo que faço a V. Ex" Vamos discutir 
a questão, mas dentro das normas regim~s. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
V. EX' vem ao encontro do pensamento da Presi
dência, há pouco exposto, ao comentar as pala
vras do Senador Maurído Corrêa. Repito que con
cedi a palavra ao nobre Senador Mauricio Corrêa, 
na presunção de que S. Ex", como Uder, Jrla levan
tar alguma questão de ordem regimental. Mas, 
realmente, S. Ex' se adentrou no mérito, anted-. 

DIÁRIO DO CONGRESsO NACIONAL (Seção ll) 

pando-se ao debate que seria secreto- das ma
térias a serem votadas. 

A Presidência, em respeito ao nobre Uder, não 
Jhe poderia cassar a palavra. 

Vamos passar à reunião secreta para aprecia
ção das matérias anunciadas. 

Solicito aos Srs. Funcionários as providêncías 
necessárias, a fim de que sejam respeitados os 
dispositivos regimentais. 

(A sessao transfonna-se em secreta às 17 
horas e 10 minutos e volta a ser pública às 
17 horas e 35 minutos.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a sessão. 

Passá-se ao Item 4: 

Votação, em turno- único, do Projeto de 
Resolução 11"' 301, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor cºrrespondente, em cruzados, a 
8.496,94 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profeiido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 19-5ecretário. 

É 6da a solJUinte . 

Redaç.io final do Projeto de Resoluç.io 
... 301, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Reso1ução n9 301, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca (SE) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 8A96,94 OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- MeJra Fllho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

~~ção Onal do Projeto Resolução n• 
301, de 1987. 

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 1987 

'-utorlza a PrefeJtura Municipal de 
.Areia Branca, Estado de 8erg:lpe. a coo
balar ope111ção de cré<lto no valor cor
respondente, em cruzados, a SA96,94 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Areia Bran

ca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo ~ 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976. 
alterado pela Resolução n~> 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a &496,94 Obrigações 
do Tesouro Nacfonai-OTN,junto à Caixa Eco
nômica Fede_ral~ e_sta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - · 
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FAS, destinada à Implantação do Mercado Muni· 
cipal, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adotada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem5: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n~> 302, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
9.500,00 Obrigações do TesoW'O Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. I 9-Secretárto. 
É lida a seguinte. 

Redaç.io final do Prc+oto de Resolução 
D' 302, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 3·02, ·ae 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Areia Branca, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 9.500,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- Melra FDho. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaç.io final do projeto de Resoluç.io 
... 302, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
AreJa Branca, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 9.500,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1~' É a Prefeitura MW)icipal de Areia Bran

ca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo _21' 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1987, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no--valor corres-
pondente, em cruzados, a 9.500,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de unidade de saú
de, no Munk~pio. 
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Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final- (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 303, de 1_987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 20.353,46 Obrigações do Tesouro 
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Odacir Soares 
_Paulo BisoL 

Pompeu de Sousa 
Rorialdo Aragão 
Ronan Tito 
Rui Bacelar 
SeVeió Gorries 
Teotônlo Vilela Filho 
Vírgilio Távora 

ABSTtM.SE DE VOTAR O SR. SENil· 
DOR: 

José Ignácio Ferreira 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) 
- Vai-se proceder à apuração 

Votaram SIM 38 -srS. Senadores. 
Houve 1 abstenç.SO. 
Total de votos: 39. 

Nacional- OTN, tendo - -
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple

nário. 

O Projeto fQi aprovado. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Pois não! 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA- Sol i· 
dto verificação de quonun. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Peço aos Ses. Senadores que ocupem seus luga
res. Vai-se proceder à verificação requerida pelo 
nobre Senador José Ignáclo Ferreira 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

I<OTAM SIM OS SRS.-SEIYADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Francq 
Alfredo Campos 
Antonio Falias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Edison Lobão 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calrnon 
João Costeio 
José Agripino 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauricio Corrêa 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a ~eQuinte 

Redação Final do Projeto de Resolução 
.,. 303, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução rT-' 303, de 1987, que aJtoriza aPre
feitura Municipal de Arai Moreira, Estado do Mato 
Grosso do SuJ, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
20.353,46 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Sala das Sessões, em I 9 de dezembro de 1987. 
- Racbld Saldanha Derzl-. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Reclação Hnal do Projeto de Resolução 
.,. 303, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constiblição, 
e _eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

. Autoriza~ Pref'eltunl Jllunldplll de Arai 
Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operaçio de crédito no valor 
cOI-respondente, em cruzados, a 
20.3.53,46 Obrigações do Tesouro Na· 
donal- 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Aral Me> 

reira, Estado do Mato Grosso do Sul, nos tennos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1 1 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 20.353,46 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de Centro Corriunitário, no Municfpio. 

Art 2~> Esta resolução entra em v:igor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer. 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
difinitivamente adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 304, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piraju, Estado de São 
Pau,Jo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
41.331,78 Obrigações do Tesouro Nadonal 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nârlo. 

Em votação o projeto. 
Os Senadores que o aprovam queiram penna· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena-. 
dor José Jgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares, para procedermos à verificação de vota-. 
ção. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
AureoMello 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Fernando Cardoso 
Gerson _Camata 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Agripino 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
JVLário Covas 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
NeJson Wedekin 
Qdacir Soares 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
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Severo Gomes 
Teotónio Vi1ela Filho 
V~rgíJio Távora. 

ABSrrM-SE DE VOTAR O SR. SE!YADOR: 

José lgnádo Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 39 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
lota! de votos: 40. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, que será 
~da pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 304, de 1937. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de ~esolução n~ 304, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Piraju (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 41.331,78 OTN. 

Sala das Sessões, 1~ de novembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n" 304, de 1937. 

Faço saber que o SenadO Federai aprovou, nos 
termos-do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

, DE !987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de pt. 
raju, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédlto no valor co~TeSpGn~ 
dente, em cruzados, a4t .331, 78 Obriga~ 
ções do Tesouro l'!aclonal- OTI'f. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Piraju, Es

tado de São Paulo, nos termos do ~go ~ da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro d"ê 1976, altera~ 
do pela Resolução n<? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal. autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 41.331.78 Obrigações 
do Tesouro Nacional- orn, junto à Caixa Eco-. 
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ. -
FAS, destinada à implantação de creches, no Mu~ 
nicípio. 

Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentals. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem8: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nç. 305, de 1987, que autoriza a 
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Prefeitura Municipal de Poconé, Estado do 
.Mato Gtosso, a contratar operaçao de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
8.437 ;37 Obtigaçõesdo Tesouro Naclonhl
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em ple-
nário. 

-Ein votação o projeto. 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a verificação solicitada 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os Seus 
lugares. 

Os Srs; Seriadoresjá podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
VOTAM "S/M"OSSRS. SE/YADORES: 
Affonso Carnargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
ÁureoMello 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Castello 
José Agripino 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
.Márdo Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Maurido Corrêa 
Meira fj]ho 

_ Odacir Soares 
Pau1o Bfsol 
Pompeu de Sousa 
Rona1do Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
TeotonJo Vllela Filho 
Vrrgílio TávOra. 

ABSTÉM-sE DE VOTAR O SR. SE/'IAIXJR: 
José Ig~ácio Ferreira 

~O-SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 39 Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total devo~40 
O projeto foi aprovado. 
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O SL PliÉsiDEN'IE (H~b~rto Luce~) -
Sobre a me~ redaçc1o final da matéria, que será 
lida pelo Sr. 19-5ecretárlo. -

É lida a seguinte-

Redução llnal do Projeto de Resolução 
n' 305, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 305, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Poconé (MT) a cOntratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 8.437,37 OTN. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 1987. 
-Mán:lo Lacerda, Relator. 

ANEXO DO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
"'305, de 1937. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da ConstibJição, 
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUç:AO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po
coné, Estado do Mato Grosso, a contra~ 
lar operação de crédito no valor COITU

ponclente. em cruzados, a8A37,37 Obri~ 
gações do Tesouro l'!aclonal- OTI'f. 

O Seilado Federal resolve: __ 
Art 1 <? É a Prefeitura Munidpal de PoConé, 

Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 
2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubfo de 1976, 
aherad.a pela Resolução Jl9 140, de 5_ de dezembro 
de 1985, alnbas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pOndente~- em -ctuzados, a 8.437,37 Obrigações 
do Tesouro Nacional- orn, junto à Caixa Eco
nômica Federa], esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, -destinada à implantação de unidade escolar, 
no Município. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação finaJ. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discuss~o. a matéria é dada como 
definitivamente adotada nos termos regimentais. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item 9: 

Votação, em turno ónico, do Projeto de 
Resolução n~ 306, de 1987, qUe autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor co~pondente, em cruza
dos, a 466.400,00 -o&n-QãÇõeS do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram-per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁClO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de quorum. 



Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a verificação solicitada. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu~ 
gares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Afonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Alvaro Pacheco 
Antonio Farias 
AureoMello 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
JoséRicha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Meira Filho 
Mendes Canale 
NeJson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotônio VileJa Filho 
vrrgruci-Távora: 
ABSTÉM-SE DE VOTAR OSfl. SEIYADOR: 

José lgnácío Ferreira 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 38 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 39 
O projeto foi aprovadO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fmaJ, que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo 6nal do Projeto de Resolução 
11' 306, de 1987. 

O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 306, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados; a 466.400,00 OTN. 

Saladas Sessões; em ]»de dezembro de 1987. 
-Alfredo campos, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

"'306, de 19117. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, Prc;?ffiulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 
Autoriza a Pmeltura Municipal de Be

lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
_a contratar operaç6o de crédito no valor 
corre•pondente, em cruzados, a 
461;.400,00 Obrigações do T....,..,..,l'la
cli>nal- 011'1. 

QSenado Federal resolve: 
Art. )9 ~ a Prefeitura Municipal de Belo Hori

zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976. alterada pela Resolução n' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crêàito no va
lor~~çorrespondente, em cruzados, a 466A_OO,OO 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação 
de rede de esgoto pluvial, no Município. 

Art 29 Esta_resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a m"ãtéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 307, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de CoroneJ Macedo, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
_cledifó- nc> Wlor correspondente, em cruza
dos, a 9.662,70 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nárlõ; 

Em votação o Projeto 
_Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr 
Presidente, peço verificação de votasão. --

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solicitada 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

Os Srs. Senàdores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM"OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargõ 
AfOfl.SÇ> Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
AUreo_Mello 
CarlOs Chiarelli 

CarlOs De'Carli 
Chagas RodriQues 
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Cid CaNalho 
FrancisCo ROJiemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Qmiata-

João Ca1mon 
João Castelo 
JoséFo~ça 
José Richa 
Jutahy Mag~hães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto_ de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
J\o\auro Borges 
MeiraFilho 
Mendes Canale 
NeJson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu C:e Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Tetônio Vilela Füho 
Vll'gÍlioTávora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEIYADOR: 
José Ignácfo Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa) 

Votaram SIM 38 Senadores 
Houve uma abstenção. 
Total: 39 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, que será 
lida pelo Sr. J9-5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo 6nal do Projeto de Resolução 
11' 307, de 1987. 

O ReJ"ator aPresenta a redação firial do Projeto 
de Resolução n9 307, de 1987, que_ autoriza a 
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo (SP) a 
contratar operação de crédito no valor correspon-
dente, em cruzados, a 9.662,70,0TN. , 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1987. 
- Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 
de 307,de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Co
ronel Macedo, Estado de São Paulo, a 
conb"atar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
9.662,'70 Obrigações do T:.souro l'laclo
nal- OTI'I. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1 t> É a PrefeitUra Municipal de Coronel 

Macedo, Estado de São PauJo, nos termos do 
artigo 2'? da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução ll' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, 9.662,70 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na quaJidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de calça
mento, no Município. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 308, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 32.825,20 Obrigações dO TeSouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. senadores que o aprovarn queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, peço verificação de quorum.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solfcitada pelo nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa.) 

(procede-se à votação~ 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES, 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
AureoMello 
carios Chiarelli 
Gd Cazvalho 
Francisco RoJJemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

.Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Mendes Cana1e 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ron;;m Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Vrrgílio Távora. 

ABSTbi-SE DE VOTAR OS SRS SENADO-

RES' 
José lgnáclo Ferreira 
Alexandre Costa 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. {Pausa.} 

Votaram SIM .36 Sis. Senadores. 
_ Houve 2 abstenções. 
TOtal de votos: 38 
-6 PrÕjeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É üda a seguinte 

Redação final do I'Jojeto de Resolução 
... 308, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de _ _Resolução n9 308, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Corumbá (MS) a contratar 
operaçãO de crédito no valor correspondente, em 

- cruzaâos, a 32.825,20 OTN. 
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 

- Rachld Saldanha Der.d - Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do PJojeto de Resolução 
n• 308. de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Pres~dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AutOriza a Prefeitura Munldpal de Co
rumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
32.825,20 Obrigaç6es do Tesouro Na
donal-011'1. 

o SenadO FederarresolVe: 
Art. 19 É a Prefeitura Munkipal de Corumbá, 

Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n:ç. 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado FederitJ, 
a~da a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 32.825,20 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Soda! - F AS, destinada à aquiSição de 
equipamento para coleta de lixo, no Município. 

Art 29 -- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Dezembro de 1987 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a- fedâç:OO final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 309, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Divina Pastora, Esta
do de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13:2!5),88 Obligações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA- Peço 
verificaçáo de quonun, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação sollcttada pelo nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADOF/Es, 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Gd Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando CardosO -
Gerson Cãrilata 
JoãoCa1mon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Márcio Lacerda 
Mário CoVaS 
Mario Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir SOares 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
RonanTito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
T eotônio Vilela Fllho 
Virgílio T ávoia. 
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEJYADOR, 
José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 36 Srs. Senadores. 
Houve ]abstenção. 
Total: 37. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final, que será Ilda pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 309, de 1987. 

O Relator apresenta a redaç:âo final do Projeto 
de Resolução n9 309, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Divina Pastora (SE) a con
tratar operação de crédho no valor correspon
dente, em cruzados, a 13251,88 OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- Metra fllho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 309, de 1987. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLGÇÃO N• , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de DI· 
vina Pastora,. Estado de Sergipe, a con· 
tratar operação de crédito no vaJor cor
respondente, em quzados, a 13.251,88 
Obrigaçóes do Tesouro Nacional -
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Divina Pas

tora, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 
2'1 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13251,88 Obrigações 
do Tesouro NacionaJ- OTN, junto à Caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Furtdo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de sistemas de dre
nagem de águas pluviais, esgotos sanitários, cêll
çamento e reforma do Mercado Munidpa1, no Mu
nicípio. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação finai. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
· Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defirútivamente adotada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no;> 310, de 1987, que- ãutOriza a 
Prefeitura Municipal de Guaimbê, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
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no valor correspondente, em cruzados, a Prefeitura Municipal de Guaimbê (SP) a contratar 
11233,08 Obrigações do Tesouro Nacional operação de crédito no valor correspondente, em 
- OTN, tendo .. _ cruzados. a I 1.233,08 OTN. 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em pie- Sala das Sessões, I• de dezembro de 1987. 
nário. -Mendes Canale, Relator. 

Em. Voka.~ão o Projeto. (Pausa.) ANEXO AO PARECER 
Os Srs. SenadOres ·que o aprovam queiram per- Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 

rllanecer sentados. (Pausa) lf.' 310. de 1987. 
Aprovado. - -- ·paço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 

Presidente, solicito verificação de votação. eu, Piesidente, promulgo a seguinte 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) - RESOLGÇÁO N• , DE 1987 
Será feita a verificação solicitada. 

"Os Srs. S-eriãdoreS jáPóc:Jein votar. Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gualmbê, Estado de São Paulo, a contra-

(Procede·se à votação) tar operação de crécU.to no valor corres-
VOTAM"S/M"OSSRS.SENADORES: pondente, em cruzados, a 11.233,08 
AfforiSO Camargo · -·~Obrigações do Tesouro Nacional -
Afonso Arinos OTN. 
Albano Franco O Senado Federai resolve: 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos Art. 19 É â Prefeitura Municipal de GuaÍmbê, 
Antonio Farias- Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Carlos Chiarelli Resolução rt' 93, de 11 de outubro de 1976, altera-
Carias De'Carli da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
Cid Carvalho 1985, ambas. do Senado Federal. autorizada a 
Francisco RoJiemberg contratar operação de crédito no valor correspon-
Femando Cardoso dente, em cruzados, a 11.233,08 Obrigações do 
Gerson Camata Tesouro Nacional- OTN, destinada à aquisição 
João Calmon de veículos para transporte escolar no Município. 
João Castelo Art. .29 Esta resolução entra em vigor na data 
José Fogaça de sua publicação. 
José Richa O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Jutahy Magalhães Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Lavoisier Maia Não havendo quem peça a palavra, encerro 
Leite Chaves a discussão. 
Louremberg Nunes Rocha Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
Mansueto de Lavor definitivamente adotada. 
Mareio Lacerda O projeto vai à promulgação. 
Mário Covas 
Mário Maia O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Meira Füho Item 14: 
Mendes Canal~ Votação, em turno único, do Projeto de 
Nelson Wedekin Resolução n9 311, de 1987, que autoriza a 
Odadr Soares Prefeitura Municipal de ltá, Estado de Santa 
Paulo Bisol Catarina, a contratar operação de crédito no 
Pompeu de Sousa valor correspondente, em cruzados, a 
Ronaldo Aragão 5.639,10 Obrigações do Tesouro Nacional 
Ronan Tito ,:_ OTN, tendo 
Ruy Bacelar PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie-
Severo Gomes nário. 
Virgílio Távora. 
ABSTÉM DE VOTAR O SR. SENADOR, Em votação. 
JoSé JgTI-áCio Ferreira Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado. 

Vai ser feita a apuração. 
Votaram SIM .35 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 36. 

-- ~Õ projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-·Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 310, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 310, de 1987, que autoriza a 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verific.:ição de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada. 

O SR. PRESID.errrE (Humberto Lucena) -
Vai~ proceder à nova Votação. 

Os Srs. Senadores já pod~m votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affoilso Camargo 
Aforiso ArinoS 
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Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Céirli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Catnata 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
L.aVolsier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Cavale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Trto 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonio VIlela Filho 
Vrrgillo Távora. 

AEJSTPM-sE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
José lgnádo Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 3_7_ Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 38. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 
Sr. Primeiro-5ecretárfo. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolu· 
ção D' 311, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n<:> 311, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal deItá (SC) a cont:ratai' opera
Ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 5539,10 OTN. . 

Sala das Sessões, ]9 de dezembro de 1987. 
-Jorge llombausen, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 31, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa1-?~provou, nos 
termos do artigo 42, inciso vr, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lt6, Es
tado de Santa Catarina.. a contratar operação 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) Dezembro de 1987 

.de_~ no valor couespondente, em cru- Lavoisier Maia 
zados, a 5.693,10 Obrigaç{Jes do Teaouro Leite Chaves 
l"tadonal- OTN. Louremberg Nunes Rocha 

Mansueto de Lavor 
O Senado Federai resolve: Marclo Lacerda 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itá, Estado Mário Covas 

de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolu- Mário Maia 
Çâo IT' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9 l 40, de 5 de dezembro de 1985, Mauro Borges 

Meira Filho 
CID'lbas do Senado Federa], autorizada a cotratar Mendes Cana1e 
operação de crédito no valor correspondente, em Nelson Wedekin 
cruzados, a 5.639,1 O Obrigações do Tesouro Na- Odacir Soares 
_cional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, Paulo Biso! 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio Pompeu de Sousa 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada Ronaldo Aragão 
à aquisição de veiculos para transporte escolar, Ronan Tito 
no Município. Ruy Bacelar 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data Severo Gomes 
de sua publicação. Teotônio Wela: Filho 

O SÃ.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-- Vugilio Távora. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Não havendo quem peça a pa]avra, encerro 
a .discussão. José Ignádo Ferreira 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
defrrrltivamente adõtada. Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

O projeto vai à promulgação. Votaram SIM 38 Srs. Senadore..s.~ 
Houve 1 abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)- Total: 39. 
Item 15: O Projeto foi aprovado. 

Votação, em turno único, do PrOjetO de 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Resolução n9 312, de 1987, que autoriza a __ , Sobre a mesa, redação final, que será !_ida pelo 
Prefeitura Munidpal de Joaçaba, Estadoi.dé Sr. Primeíro-Sécretário. 
Santa Catarina, a contratar operação de ·cré-
dito no valor_ correspondente, em cruzados, É lida a-_ seguinte. 
a 5.991,00 Obrigações do Tesouro Nadonal Redação final do Projeto de Resolução 
- OTN, tendo I!' 312, de 1987 _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 312, de 1987, que ·autoriza a 
Em votação o Projeto. Prefeitura Municipal de Joaç_aba_ (SC) a contratar 
Os Srs. senadores que o aprovarrt queiram per- operação de crédito no valo_r correspondente, em 

manecer sentados. (Pausa.) ç~dos, a 5.991,00 OT~. _ . 
Ap~vado. _ Sala das Sessões, 1? de novembro de 1987. 
O. SR. JOSt IGI'IACIO FERREIRA _ Sr. -Jorge Bomhausen, Relator-

Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a vetificªçã._o solicitada. 

Vai~se proceder à nova votação. 
Os Srs. Sénadorés podein Votar. (Pausa.) 

(Procede~se à votação) 

l-OTAM .. SIM .. OS SRS. SENADORES: 

Affonso Calnargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Cárli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Ca'fdoso 
Gerson camata 
João Caimon 
João Castelo 
José fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 

ANEXO AO PARECER 

-Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 312, de 1987-

Faço saber que o Senado Federal __ aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a segu_in~e _ 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
5.991,00-0bdgaçóes do Tesouro Naclo
nal-011'1. 

O Senado Federai resolve: 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarina, nos tennos do" artigo 
29 da Resolução n? 93, de 1 1 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n<? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a Contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em Cruzados, a 5.991,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federai, esta na qualidade de gestora do 
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Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada-à construção de Postos de Saúde, 
no Município. 

Art. 2? Esta resoluç;!o entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pauso.) 

Mão havendo quem peça a palavn!, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O Projeto vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 16: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 313, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Ma
to Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente~ em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do Tesouro NadonaJ 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido ein ple
nário. 

Votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprowdo. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada. 

Os Srs. Senadores podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES' 
Alfonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
ad Carvalho 
Francisco Ro11emberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Rfcha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
.Márcio Lacerda 
Mário Covas 
fv\auro Borges 
Maka Filho 
Mandes Canale 
Nelson Wedekin 
Odadr Soares 
José Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Trto 
~uyBacei~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Severo Gomes 
Teotónio Vilela Filho 
Virgllio Távora. 

A!JSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEJYADOR, 
José lgnáclo Ferreira 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 36 Srs. Senadores 
Houve 1 abstenção. 
Total: 37. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

É_Iida a seguinte 

Redação llnal elo Projeto de Resolução 
n• 313, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~> 313, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juara (MT} a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 50.000.00 OTN. 

Sala das Sessões, 1~" de dezembro de 1987. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio llnal elo Projeto de Resolução 
n• 313, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juua, Estado do .Mato Grosso, a conb'a· 
lar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 50.000,00 

- Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

-O Senado Federal resolve: 
Art. 1~" É a Prefeitura Municipal de Juara, 

Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2'1 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 

_.;ilierado peJa Resolução n~" 140, de 5 de dez.embro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contr~r operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a so.ooo;oo Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, jwrto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à implantação de galerias de 
águas pluviais, meios-fios e swjetas, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubUcaçâo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro 
ad~ussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adota_da. _ 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 17: 

Votaçáo, em turno único, do projeto de 
Resolução n"' 314, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Marilia. Estado de São 
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Paulo, a contratar operação de crédito no, 
valor cotrespondente, em cruzados, a. 
466.413,00 Obrigações do Tesouro Nadonal 
-OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em pie' 
nário. 

Em votação. 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Será. feita a verificação solicitada pelo Senador 
José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Os Srs. senadores podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à 110tação) 

VOTAM "'SIM" OS SRS. SENADoREs: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De"Carli 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
FernandO Cafdoso 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
JoséR1cha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odactr Soares 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bac_elar 
Severo Gomes 
Teotonio Vdela F'rlho 
Virgillo Táv_ora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR U SR. SENADOR: 
José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Srs. senadores, 
fiouve 1 abstenção. 
Total: 38. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
)9-Secretário, 
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I; lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 314, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nl' 314, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Marilia (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.413,00 OTN. . 

Sala das Sessões, ]9 de dezembro de 1987. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
11' 314, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da ConstiM 
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
· Marilla, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor corTeSpon· 
dente, em cruzados, a 466A13,00 Obri
gações do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1? É a Prefeitura Municipa1 de Marilia, Es

tado de São Paulo, nos termos do arl ~. da Reso
lução 93 de 11 de outubro de 1976, ah~rada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado FederaJ,_auto~_a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.413,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonai-OTN,junto à Caixa Econõmica Fede· 
ra1, esta na quaJidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de centros comunitários inte
grados, no município. 

Art. ~ Esta resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 315, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunícípaJ de Mogi das Cruzes, Es-
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 465415,35 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação. 
Os Srs. Senaáores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGrtl•CtO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira. 

DIÁRIO DO CONGRE;:SSO NAQONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores podem votar. 

(Procede-se à votação) 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

AffOnso Caffiargo - · 
Afonso Arínos 
Albano Franco _ 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonfo Farias 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Cãivalh:o 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Çamata 
JoãoCalmon 
João Castelo 
Josê Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Mário Covas 
.Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
José Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Arogão 
Ronan Tito 
_Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
TeOtonio Vilela Filho 
Virgilio c~· 
ABSTÉM-5E DE VOTAR OSR. SENADOR: 
José Ignácio Ferreira 

11SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai_ ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
Houve I abstenção. 
Total: 38. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobr~ a Mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
1~"~Sec:retárlo. 

I:. lida a seguinte 

Redação finai do Projeto de Resolução 
n• 315, de 1!187. 

O RelatOr apresenta a redação f"mal do Projeto 
de Resolução n? 315, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (SP) a. 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 465.415,35 OTN. 

Sala das Sessões, J9 de dezembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Reli.tor. 

ANEXO AO PARECER 
Redaçáo finai do Projeto de Resolução 

... 315, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
teimas do artigo 42, inciso VI, da Constlblição, 
e eu, Presidente, promulgo • oegu1nte 
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~~ RESOLUÇÃO N• 'OE: !987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Mo
gf das Cluzes, Estado de São Paulo, a 
conb>ltar operação de crédito no valor 
corresPOndente, eln cruzados, a 
465.415,35 Obrlgac;óes do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resoJve: 
Art. I • É a Prefeitura Municipal de Mogi das 

Cruzes, Estado de São Paulo, nos tennos do art. 
2J da Resolução n9 93, de 11 de outubro de l 976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembêo 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em crutados, a 465A15,35 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Ec::o
nômica FederW, esta na quaJidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social -
FAS, destinada à Implantação de meios-fios, ser-. 
getas e drenagem, no Munidpio. 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãÕ, a-·matena é "dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto V"ai à' promu1gação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 1!1: 

Votação, ~m turno único, do Projeto de 
Resolução n9 316, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da 
Glória, Estado de Sergipe, a contratar oper&
ção de crédito no valor co~espondente, em 
cruzados. a 12.367,63 Obrigações do Tesou· 
ro NacionaJ- OTN. tendo, 

Em votação. - - - -:-_- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per8 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. JOSÉ IGNÁ.CIO FERREIRA ...:. Sr. 

Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solic-i~da_ pelo Senador 
José Ignádo Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à nova votação. 

Os Srs. Senadores podem votar. 
(Procede-se à votação) 

lOTAM '"SIM'" OS SRS. SENAJ)OJ?ES: ~ 
Affonso cam.arge 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid C.nvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson camata 
João Calmon 
Joõo Castelo 
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José Fogaça 
José lgnádo 
José Rícha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
.MárdoMaia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Cana1e 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa. 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vllela Filho 
Virgílio Távora. 

ABSTÉM..SE DE VOTAR O SR. SENADoR: 
José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) _ 

Votaram SIM 38 Srs. ·Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
TotaJ:·39. 
O Projeto foi aprovado. 
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
l<J·Secretârio. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 316~ de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n" 316, de 198_7, que_ autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória 
(SE) a contratar operação de crédito no va1or cor· 
respondente, em cruzados, a 12.367,63 OTN. 

Sala das Sessões, J<:> de dezembro de 1987. 
- Meira FDho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 316, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nossa senhora da Glória. Estado de Ser
gipe, a conb;atar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
12.367,63 Obrigaçóes do Tesouro Na
clonai - 01'1'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Mlli'rldpal de NOssa Se

nhora da Glória, Estado de Sergipe, nos tennos 
do art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruza®s, a 12.367,6.3 

. . Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
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à Caixa Econômica Federal, esta na _qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação 
de escolas, no Município. 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discUssão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão . 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmltivamente adotada. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem20: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução 0 9 317, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Aurora, Estitdi::l 
do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
9.130,71 Obrigações do Tesouro Nacional 

· OTN, tendo 
Em votação. (Pausa.) _ 
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'!ACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificaçâ:o de votação. 

O-SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sen\_felta a verificação soUCitada pelo Senador 
José Ignácio Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à nova votação. 

Os Srs. senadores podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ''SIM"' OS SRS. SEJYAD0RES: 

AffonsO Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Cainpos 
Antonio Farias 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
JoãO Lãlnlõn-
João Castelo 
José Fo"gaça 
José Ignácio 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
L..ouremberg Nunes Rocha 
Mansueto de lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
~o Maia 
Mauro Borges 
Meira Ftlho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odadr Sõares 
Paulo Bisai 

Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vliela Filho 
Virgilio Távora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEIYAIXJR: 
José Ignáci_~ Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Srs. senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 38 votos. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
1~-Secretárfo. 

É lida a seguinte 

Redação llnaJ do Projeto de Resolução 
.,. 317, de 1987. 

O Relator apresenta a redação f1Jla1 do Projeto 
de Resolução n9 317, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Aurora (PR) a con
tratar operação de crédito no vaJor correspõn· 
dente, em cruzados, a 9.130,71 QTN, 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1 987~ 
-Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 317, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLOÇÀO 1'1' , DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de No
va Aurora,. Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor cOJTeSpon
dente, em cruzados, a 9.130,71 ObrJga
çóes do Tesopro Nadonal- OTI'Is. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura MunicipaJ de Nova Aurcr 
ra, Estado do Paraná, nos termos do art Z' da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
I 985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados. a 9.130,71 Obrigações do 
TesOuro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de veículos para trans
porte escolar, no município. 

Art 29 Esta ré"soluçã-o entra em vigor na data 
de sua publicação .. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada . 

O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 21: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 318, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
255286,27, obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o Projeto. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação soUcftada pelo nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

lOTAM SIM OS SRS. SE!YADORES: 

Afonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco RoUemberg 
Gerson Camata 
João _Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira. Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Pau1o Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonfo VIlela Filho. 

ABSTÉM..SE DE VOTAR OSR. SEJYADOR, 

José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 34 Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Tõtalo 35 
Vários Srs. Senadores nãO .ãcionaram o dispo

sitivo. 

DIÁRIO DO CONGllE5SO NAGONAL (Seção ll) 

O Sr. José Ignáclo Fen-elni.-Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ext 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, houve uma votação. De maneira que, 
se agora, de repente, V. Ext manda chamar lá 
fora Senadores que não votaram; estou ponde~ 
rando a V. Br que houve uma votaçãO e isto 
está regi~ado. 

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -
Gostaria de esclarecer ao plenário que, inclusive, 
pode-se ou não repetir a votação. Vejam V. Ex" 
que tendo havido 35 votos, a maioria é favorável, 
mais os que não votaram e estão em plenário 
completam o quorum necessário à votação. A 
Mesa, por este motivo, considera aprovada a ma
téria. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - V. 
Ext não vai repetir a vol1!ção? Eu pediria a V. 
Ex' que se ativesse ao Regimento, tendo em vista 
o fato de que ou V. Ex' repete a votação ou, clara
mente, colhe os votos dos que se encontram aqui 
presentes, porque até isso é admissível. Agora, 
V. Ex' admite que existe o número aqui para efeito 
de votação, para efeito de quorum que é da maio
ria dos membros do Senado, porque votação para 
aprovar existe, já existe maioria. 

A minha pergunta, então, a V. Ex' é para saber 
de onde nasceu a maioria dos votos do Senador, 
em face do que dispõe o Regimento. 

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -
O quorum regimental é de maioria absoluta. Se 
estão alistados na relação nominal do placar ele
trônico 35 e há 3 Srs. senadores que não aciona
rarri o seu dispositiVo e estão presentes em plená
rio, fora o Presidente, é claro que há 38. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, sem querer dialogar com a Mesa, em 
nome desse direito mínimo de uma obstrução 
absolutamente legítima que estou fazendo, apelo 
a V. Br que enuncie o nome dos senadores que 
votaram, completando o quorum mínimo. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Senador José lgnácio Ferreira, a presidência vai 
repetir a votação. 

Peço ao:? Srs. senadores que ocupem os seus 
lugares. A Mesa vai atender ao requerimento c!.o 
Senador José lgnácio Ferreira. 

OS Srs. senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

lOTAM ''SIM'' OSSRS. SENADOJ?Es: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos De'Carli 
Olagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco RoUemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calmon 

João Castelo 
João Menezes 
José Fogaça 
José lgnácio 
JoséRicha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
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Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Pau1o Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Vrrgílio Távora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
RES, 

João Menezes 
José lgnâcio Ferreira. 

O SR. PRESIDEl'I'IE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 39 senadores. 
Houve 2 abstenções. 
Totalo 41. 
O projeto foi aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação llnal do Projeto de Resolução 

n• 318, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nç 318, de 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a contratar 
operação de crédito no valorconespondente, em 
cruzados, a 255286.27 OTN. 

SaJa das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação llnal do Projeto de ResolUção 
... 318, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOWÇÁO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Osasco, Estado de Sio Paulo, a contra· 
tar operação de crédito no valor con-ea
pondente, em cruzados, a 225.286,27 
ObrJgações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 - É á PrefeitUra Municipal de OSasco, 

Estado de São Paulo, nos _termos do artigo 29 
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da Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 225286.27 Obrigações 
do T esoufu Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So_cial -
FAS, destinada à implantação de pré-escolas, no 
município. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota
da, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem22: 

Votação, em turno lmico, do Projeto de 
Resolução n"' 319, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 43.000,00 Obrigações do Tesouro Na
dona] - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. S~adores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ JGNACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo Senador 
José fgnádo Ferreira. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. _ _ _ _. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADoRES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista Nunes 
Luiz Vtana 
Márcio Lacerda 

Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldp Aragão 
RonanTrto 
Ruy Bacelar 

-Severo Gomes 
Teotónio Vilela 
Virgllio Távora. 

ABSTÉM-SE DE lUTAR 0 SR. SEl'fADOR: 
José IQ-nácio Ferreira 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -Vai 
sef feita a apuração. (Pausa.} 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
HmiYe 1 abstenção. 
Total: 38. 
O projeto foi aprovado. 

Sobre a mesa; redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

~~ofuWdo~jdo~R~~~o 
.... 319, ~ 1987. 

O Relator apresenta a redaçã.o fmal do Projeto 
de ResoJução n9 319, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Santa Bárbara (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon-
dente, em cruzados, a 43.000,00 OTN. · 

Sala das Sessões, }9 de dezembro de 1987. 
-Alfredo_ Campos, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Reda~o liDai do ~jeto de Reso~ção 
Jl9 319, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1987 
Ay_t_g_rka __ a Prefeitura MunlcJpal de 

Santa Bárl>ara, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
43.000,00 Obrigações do TesoW"o Na
cional- OTN. 

O s-ena-ao-Federal resOlve: 
Art }9 E a Prefeitura Municipal de Santa Bár

~a, Estado de-Minãs~Getafs. nos termos do act 
29 da Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado FederaJ, autorizada 
ã -contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em crUzados, a 43.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal -
FAS, destinada à captação, adução, reservação 
e tratamento de água do Ribeirão caraça, no Mu
nicípio. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Encerrada a votação, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O prOjeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem23: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
resolução n9 320, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Frandsco, Esta
do ·de Minas Gerals, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, erJl cruza
dos, a 80.000,00 obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Ein VOtação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprOYaiT1 queiram per- , 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ.IGNÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José lgnácio Ferreira. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. 

Os ~rs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação) 

lUTAM "'SIM'" OS SRS. SElYADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
AlbanO Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos D'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid CaJValho 
Francisco Rollemberg 
Gerson Cainata: 
João_Cafmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José lgnádo Ferreira 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meirtl Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo·Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar _ 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Vugi!io Távora. 
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEJYADOR: 
José lgnádo Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Srs. Senadore:;. 
Houve 1 abstenção. 
Total:38. 
O projeto faj aprovado. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. }9-$ecretârio. 

É lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n- 320, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 320, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Franclsco (MQ) a oon· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, em )9 de dezembro de 1987. 
-Alfredo Campos, relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio ftnal do Projeto de Resolução 
n• 320, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VJ, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a PrefelturaMunldpal de São 
Francisco, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor 
c:orrespondente, em c:ruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art. 19 É a Prefeitura Munlc:ipal de São Fran· 

cisco, Estado de Minas gerias, nos termos do art 
29 da Resolução n~ 93, de 1 1 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~" 140, de 5 dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à implantaçao de calçamento, no 
Município. 

Art. 2~ Esta resoluÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A matéria é dada como definitivamente adota· 
da. nos termos regimentais. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem24: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 321~ de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado 
do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 80.000 UPC, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IG!'IACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de quQIUIIl. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação de quorum solicitada pelo 
nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

Peço é10S Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares, para procedermos à verificação de quo
rum. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antorno Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Frandsco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
JoãoCaJmon 
João Cas_telo 
José Fogaça 
José Ignácio Feireira 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Jl.'\árcio Lacerda 
JY\ário Covas 
l!\ário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedek:in 
Odacir Soares 
Pau1o Bisol 
Pompeu de Sousa 
RonaJdo Aragão 
Ronan Tito 

-Ruy Bacelar 
---Severo Gomes 

Teotonio Vilela Filho 
Virailio Távora. 

ABSTÉ:M-SE DE VOTAR O SR. SEl'IADOII: 
-José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Houve 1 abstenção. 
Total: 41. 
Aprovado o projeto. 
Sobre a mesa, redação finaJ que será lida pelo 

Sr. -~rtmeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'321, de 1987. 

O Relator apresenta a redaç_ão final do Projeto 
de Resolução n9 321, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS) a Con
tratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzadoS, a 80.000 OPC 

Sala -das Sessões, 19 de dezembro de 1987, 
-José Fogaça, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio ftnal do Projeto de Resolução 
n~ 321, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
Gabriel, Estado do Rio Gnmde do Sul, 
a contratar operação de c:~ no valor 
conespondente, em cruzados, a 80.000 
OPC. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 -É a Prefeitura Municipal de São Ga

briel, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art 2~ da Resolução n9 93, de 1 1 de outubro 
de 1976, alterado pela Resolução n~' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
Ior correspondente, em cruzados, a 80.000 UPC, 
considerado o valor unitário da __ UPC de Cr$ 
58300,20, vigente em 1? de outub~ de 1985, 
junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado 
do Rio Orando do Sul SA, este na qualidade 
de_ agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras de infra·estrutura urbana, no 

· Município. 
Art 29 Esta_ resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a_ discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é daCl.a como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) -
It.:m 25: 

Votação, em turno úruco, do Projeto de 
Resolução n9 322, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Pa.ulo, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
462363,88 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IG!'IACIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, peço verificação de quorum. 
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será reita a verificação Solicitada pelo nobre SenaM 
dor José lgnácio Ferreira. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. para procedennos à verificação de quo-
rum. 

Os Srs. Senadores Já poderri VOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Affonso eama:r9o --- - ---
Afonso Arinos 
Albano Fcanc:o 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Fari<\5 
Carlos Chiarem 
Carlos De Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Franctsco Rollemberg 
Fernando Henrique Cardoso 
Gerson Camata 
João Ca1mon 
José Fogaça 
José lgná.cio Ferreira 
JoséRicha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
LuizV"mna 
JV\ansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Covas 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira: Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odadr Soares 
Paulo Blsol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
RonanTito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonfo Vrlela Filho 
VU"Qílio Távora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADO/C 
·José Jgnádo Ferreira 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena\-
Vaiwse proceder à apuração. 

Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 
Votaram SIM 38 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Totlll:39. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 
Sr. 1'~-Secretárlo. , 

É lida a seguinte 

R~ o final do Projeto de Resolução 
n• 322. de 1987. 

O Relator, apresenta a redação fifiol do Projetx:> 
de Resolução n9 322, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar 
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operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 462363,88 OTM. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 322, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constltuiç!o, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza • Prefellunl Munldpal de São 
Paulo, Estado de São Palllo, a contmtar 
operação de crédito no valor con-espoD~ 
dente, em crozados, a 462.363,88 Obrt. 
gac;ões do Tesouro l'ladon..l- Oll'ls. 

O Senado federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 

EStado de São Paulo, nos tennos do art. 29 da 
-Resolução n9 93, de 11 de outubrq de 1976, alteia~ 
da pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federa], autorizada a 
contratar operação de crédito_no vaior correspon
dente, em cruzados, a 462.363,88 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, junto à CHixã Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fun-do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de escolas muni
cipais, no Município. 

Art Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicaç~. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em dfscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivainénte adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem26: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
- Resolução t19 323, de 1987, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Siio Simão, Estado 
de São Paulo, a contratar_operaçao de crédito 
no valor correspond_~nte, em cruzados, a 
97.502,37 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nório. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o apr.wam QUeU"am"per

manecer sentados. (Pausa:) 
Aprovado, 

O SR. JOSE:: IGI'!ACJO FERREliiA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José fgnácio Ferreira. 

Os Srs. Semldores já podem votar. (Pausa.) 

(:procede-se à votaçãoJ 

Votam 'SbW' os Srs. Senadores: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 

Albano Franco 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
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Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od CaiVO!ho 
Francisco Rollemberg 
Feffiando Cardoso 
Gerson Camata 
João Castelo 
José lgnáclo 
JoséRicha 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
l.ourival Baptista 
Luiz Viana 
.Mansueto de Lavor_ 
Márcio Lacerda 
Mário C®as 
Mário Maia 
Mauro BO<ges 
Meira Ftlho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Pompeu de Sousa 
RonaJdo Aragão 

.Ronan Tito 
R~Jy_ 6~&elar 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Virgílio Távora. 

ABSTÉM-SE Dê VOTAR O SR. SENADOR: 
José lgnácio Ferreira 

O Sr. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.} 

Votaram SIM 35 Srs. Senadores. 
Houve_ 1 abstenção. 
Total com o Presidente: 37 votos. 
O Projeto foi aprovado. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

É lida a seguinte 

Reclação llnlll do Projeto de Resoluçio 
... 323, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 323, dé 1987, que· autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Simão {SP) a con
tratar operação de crédito no valor ç_orrespon
dente, em cruzados, a 97.502,37 O~. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Pompeu de SoPsa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 323, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLQÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
Simão, Estado de São Paulo, a contrablr 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 97.502,37 Obrlga
ç6ea do Tesouro Nacional- 011'1. 
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O Senado Federal resolve: 
Arl 1"' É a Prereitura Municipal de São Simáo, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• 
da Resolução n"' 93, de 11 de _outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9J40, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de ccédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 97.502,37 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica: Federai, esta na quaJldade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sedai -
FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas, 
galerias pluviais, esgoto sanitário e abastecimento 
d'água, no Município. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enterrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem27: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução Jll' 324, de I987, que autoriza. a 
Prefeitura MunicipaJ de Sidrolândia, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 77.800,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em Votação o projeto, em turno único. 
O Srs. senadores que o aproVam, queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprowdo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humbertq Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José Igná.clo Ferreira. 

Os Srs. senadores já podem votar, (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

I.OTAM ''SIM" OS SRS. SEI'IADORESo 

Alfonso CarriargO 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiãrelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
QdCmvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Caniata 
JoãoCahnon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
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Lui2: Y~ana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira F'rlho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Bisai 
Poffij.)eu de Sousa 
Rona1do Aragão 
Ronan Tito 
Ruy~~elar 
Severo Gomes 
Teotonlo Vllela Filho 
Vir!Jílio Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEIYADOR: 

.José lgnádo Ferreira 

·-o·sR~ PREsiDENTE (Humberto LuceM)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 38 Srs. senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 39 
O projeto foi aprovado. 

O SR. RONAN 1Tr0 -Sr. Presidente, solicito 
a _y_. Ex' que faça a votaçao sempre nominaJ, para 
evitarmos que se peça verificação. Assim, ganha
remos tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A votação está sendo feita praticamente nesses 
tennos, nobre Senador, pois a Mesa está tentando 
agilizar ao máximo. Não podemos sobrecarregar 
o computador. É a infonnação que tenho da as
sessoria técnica. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
__ Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 

Sr. I ?-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 324, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 324, de I 9_87, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Sidrolândia (MS) a con
trata:r operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 77.800,00 OTN. 

Sala das Sessões, em 1'~dedezembro de 1987. 
- Racbld &ddanlla Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio finai do Projeto de Resolução 
n" 324, de 1~7. 

Faço saber que CtSeriadO Federa] aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Ptefeltura Municipal de SI
- clrolândla, Estado do Mato GI'OSSO do 
SuJ, a conb'atar operação de crédito no 
valor correspondente, em c:nazados, a 
77.800,00 Obrigações do Tesouro l'la
donal - O'll'l. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Mlmlcipal de Sidrolân
dla, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 

Dezembro de 1987 

do artigo~ da__Resoluçáo n"' 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n'~ 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 77.800,00 
Obrigações do Tesouro Nadonal .,.- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
mento Social - i='A.S, destinada à implantação 
de ga1erias de águas pluviais, no Município. 

1\rt._ 21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pa]avra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente adota.da, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem28: 

Votação, em twno únfco, do Requerimento 
n~ 325, de I987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tambaú, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 15-178,46 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o proJeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queir~ pei"' 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a verificação solicitada. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à >Otação) 

I.OTAM ''SIM" OS SRS. SEI'VtDORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carti 
Chagas Rodrigues 
QdCmvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
LuizVmna 
Mansueto de Lavor 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
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Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Rona!do Aragão 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonio WeJa Ft1ho 
Virgilio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 36 Senadores. 
Não houve abstenção. 
Total 36, com o voto do Presidente, 37. 
Aprovado. 

O Sr. José lgnádo Fenelra-Sr. Presidente, 
peço a palavra peJa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Antes da redação final? 

O Sr. José lgnádo Fenelra-Antes da reda
ção final. É para uma questão de ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pois não! V. Ex' está com a palavra. 

O SR. JOSE! JGI'IÁ.CIO FERREIRf.~ (PMDB 
- ES. ?ela ordem. sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, V. Ext e·a easa:-devem estar perce--. 
bendo que não estou usando de 5 minutos, I O 
minutos, e 5 minutos, num total de 20 minutos 

1 

de tempo. Se eu pretendesse obstruir, de uma ! 

forma gravosa e drástica, eu estaria fazendo isSo. 
Tenho esses poderes, com base no Regimento 
lntemo, e não estou fazendo isso. 

Tenho a impressão de que o comportamento 
de V. Ext em duas ou três ocasj~!- não foi regi· 
mental. V. EX' não votou e, depois, o resultado 
apareceu. V. Ext pode votar, em face do que cons
ta na aparelhagem da mesa, e V. EX' não o fez. 
Depois de apurados os votos, em não se fazendo 
a maioria absoluta dos membros_ da Casa -para 
o perfazimento do quonun, V. e:,c;;VotOu. Apenas, 
eu pediria a V. Exf que votasse logo da primeira 
vez. p;ara evitar que isso viesse a posterlori. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - , 
V. Ex' incide em equívoco, nobre Senador, apesar 
de jurista. Estou rigorosamente dentro do Regi
mento. O Presidente s6 pode votar em sessão 
secreta. Nas sessões públicas, o voto da Presi
dência só é contado para-efeito de quorum ou 
de desempate. Daí eu não ter votado. 

Continua a Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. 1 '~'-5ecretário. 

é: lida a seguinte 

Redação llnai do Projeto de Resolução 
"'325, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 325, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tambaú (SP)" a coni:ratar 

·operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 15.178,46 OTN. ~ ~ ~ ~ -~ 

Sala das Sessões, 19 de dezembro· de 1987. 
- MeJra FDho~ Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
"' 325, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do ait. 42_, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, p~o a seguinte~ - · 

RESOLUÇÃO N• - - , DE .. 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tambaú, Estado de Sio PMdo, a contra-
tar Operação de c:rédlto no VIIIOr c:otreS- · 
ponderlte, em cruzados, a 15.178,46 
Obrigações do Tesouro Nacional --
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Tambaú, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2~' 
da Resolução n9 93,_ de 11 de outubro de 1976, · 
alterado peJa Resolução J1l' 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres- , 
pendente, em cruzados, a 15.178,46 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN; junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - · 
F.AS, deSilriaaã_á_Canalização de córrego, no Mulli
cípio. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. __ PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein disCUssão a redação final. (Pausa.) 

_Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definílivamente adotada, noS termos regimentais. 
-o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem29: 

Votação, em turno único, do Projeto de · 
Resolução n"' 326, de 1987, <iUe ai.ltoriza a 
Prefeitura Municipal ~~e T eres6polis, Estado 
do Rio de Janeiro, a ·contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em ·cruza- · 
dos, a 49.567,56 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane-- · 

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSE! IGI'IÁ.CIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação de quorum, solicitada pelo · 
nobre Sr. Senador José Ignádo Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à vota__>ão) 

lOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

AffOfaSo Cainargo 
-NõriSõ A,rinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
-Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 

Francisco Rollemberg 
Fernando Oordoso 
Gerson Carnata 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
L.ourMii Baptista 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Mendes canaJe 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
RonaJdo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBa~elar 
Severo Gomes 
T Ootonlo Vilela Filho 
v~am.9 T~a. 

ABSTÉM-sE DE VOTAR O SR. SE/'WJOR; 

José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESJDENl'E (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 38 votoS. 
O Projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - i 
Sobre a mesa, redação final qt.ie será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

' É tida a seguinte 

Redação llnai do Projeto de Reooiuçio I 
"'326, de 1987. 

O Relator apresenta a redãçãO -fiMI dÕ PrOjeto 
de Resolução n9 326, de 1987; que autoriza a' 
Prefeitura Municipal de T eres6polis (RJ) a con
tratar operação de crédito no va1or correspon· 
dente, em cruzados, a 49.567,56 OTN. 

Sala das Sessões, 19 ·de dezembro de 1987. 
-Mauricio Conú -,Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação 11nai do Projeto de Resolução 
"' 326, de 1987. 

Faço saber que o Senado Fedeiãl aprOvou, "nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente~ promu1go a seguinte ·.. · 

RESOLUÇÃO No , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura lllunlclpal de Te
res6polls, Estado do Rio de Janein>, a 
conbat.aJ' operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
49.567,56 Obrigações do Tesouro ria
clonai- 011'1. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teres6-

polis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
-~o ~ da Resolução !)."' 93, de 11 de outubro 
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de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 49.567,56 
Obrigações do Tesouro Naclonai-OTN, junto à 
Caixa Econômíca Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo e implantação de usina 
de reciclagem e compostagem de lixo, no Muni
cípio. 

Arl ~ Esta Resolução enbcl em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria ifdada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 30: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n~ 327, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teres6polis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 8.977,71 Obrigações do Tesouro Na
clonai- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação _o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, peço verificação de votaçã.o. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José lgnácio Ferreira. 

Peço aos Srs. Senadores. que ocupem os seus 
lugares para a votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

loOTAM ''SIM" OS SRS. SENADOIIES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Álvaro Pacheco 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Frandsco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
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Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Márcio Lacerda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
I'Oulo Bisol 
Pompeu de Sousa 

_Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Virgílio Távora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
- José Ignácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 39 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
T otaJ: 40 votos: 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa; redação finaJ que será lida pelo 
Sr. )9..Secretárlo. 

É lida a seguinte 

___ Redaçio Rna.I do Projeto de Resolução 
n• 327, de 1987. 

. _Q.R~~~-!:_~presenta a redação frnal do Projeto 
de Resolução n~ 327, de-1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresópolis (RJ) a con
tratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 8.977,71 OTN. 

Sa1a das Sessões, ]9 de dezembro de 1987. 
- Maurido C!)ITêa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Keclação Rna.I elo Projeto de Resolução 
D'327,de 1987. 

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 1987 

/futoriza a Prefeitura Munk:lpal de Te
resopolis, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
cOrrespondente, em cruzados, a 
8-977, 7l Obrigações elo Tesouro l'Iaclo
nai-OTN, 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de T eresó

pofls, Estado do Rio de_ Janeiro, nos termos do 
artigo 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterado pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
lor ~orr~spondente, em cruzados, a 8.977,71 
Obrzgaçoes do TesoUro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômfca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
da Casa do Idoso, no Município. 
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Art 21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. ~ -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 31, 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 328, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teres6polis, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 59.077,23 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
_nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovodo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador_José Ignácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação} 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADOIIES: 

Affonso Cairiargà -
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Álvaro Pacheco 
Antonio Farias 
Carlos ChiaU:lli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Fernando Henrique Cardoso 
Francisco Rollemberg 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Paulo Biso! 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Otaves 
Louriva1 Baptista 
Lulz Viana 
Mansueto de Lavor 
fi\árcio Lacerda 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
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Ronan Trto 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vllela Filho 
Virgílio Távora. 

ABSTÉM-sE DE VOT.-'1/? O SR. SEI'IADOR: 
José Ignádo Ferreira 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. 

Votaram SIM, 39 Srs. Senadores. 
Houve 1 uma abstenção. 
O projeto foi aprovado: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

.,. ~~~o=~oprojetodeR....,Iução 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n\' 328, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa1 de Teres6polis (RJ) a con~ 
b"atar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 59,077,23 OTN. 

Sala das Sessões, ]9 de dezembro de 1987. 
-Mawido Corrm, Rel~r. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
... 328, de 1987-

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 !987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
59-077,23 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTI'L 

O Senado Federal resolve: 

Arl 1"' É a Prefeitura Municipal de Teresó
polis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
art 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976~ alterado pela Resolução nl' 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de _crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 59.0n,23 
Obrigações do Tesouro Nacional- Oll'i, jlU'lto 
à Caixa Económica Federa], esta na qualidade 
de gestora do FlUldo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à fmplantação 
de creches no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria e dada como 
defrnitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem32: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 329, de 1987, que autoriza a 
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Prefeitura Munidpaf de Três Lagoas, Estado 
do Mato Grosso do _Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, erri cru
zados, a 14.867,84 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
7-náriO:-- · 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
-- Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação sollcitada pelo nobre Sr. 
Senador José Ignácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM" OS SRS. SE1YADORES: 
Affonso Cam<p"go 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco RoUemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Lulz Viana 
Mareio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nelson Wedekin 
Odadr Soares 
Paulo Bisol 

-Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
T eotonio VIlela Filho 
Vtrgilio Távora. 

ABSTÉM-sE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Vai~se proceder à apuração. 

Votaram SIM 40 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstençao. 
Total: 41 
O projeto foi aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É "lida a seguinte 
Redaçiio final do Projeto de Resolução 

... 329, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 329, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon-
dente, em cruzados, a 14.867,84 OTN. -

Sala das Sessões, 1"' de dezembro de 1987. 
- Racltld Saldanha Derzl, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçiio Hnal do Projeto de Resolução 
n• 329, de 1987-

Faço saber que o Senado Federal aprovoU. nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a ~guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito, no 
valor correspondente, em cruzados, a 
14.867,84 Obrigações do Tesouro l'la
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Três La

goas, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
doartigo2"'daResoll~çãon~93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em ·cruzadçs, a 14.867,84 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo_ de Apoio ao DesenvoM
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 33:·-

Votação, em turno único; do Projeto de 
Resolução n9 330, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor corresp-ondente, em cru
zados, a 16.863,96 Obrigações .do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em twrio único. 
Os Srs. senadores que o aproVam queiram per

~ecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR- JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 
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O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) -
1 Será feita a verificação solicitada, pelo nobre Se
' nadar José lgnádo Ferreira. 

Os Srs. &.nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
lOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 

· Affonso Camargo · 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
c.1os Ollarelli 
c.!os Oe'Carli 
O!agas Rodrigues 
Od Carvalho 
Francisco Rollemberg 

1 Fem8ndo Henrique Cardoso 
Oernon Camata -
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João castelo 
José FogaÇa 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Mansueto de lavor 
~~\Meio Lacerda 
Morcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Blsol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
RononTtto 
Severo Gomes 
Teotonio Wela Ft1ho 
'kgllio T llvoro. 

ABSTVJ-BE DE lOTAR O SR. SÉNADOR: 
José lgnácio Ferreira 
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faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso VI, da ConstitWção. e 

1 eu. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autorizã à Í'refeltlll"ll Municipal" de 
Anastácio, &t:Mo ele Mato Groao do 
Sul, a contntt.r operação de cridlto no 
Ylllor c:orreopondente, em c:ruzooclos, a 
16.863,96 Obrlgaç6es do Tesouro l'la
donol- 011'1. 

O Senado Federal résolve: 
Arl }9 É a Prefeitura Municapa1 de Anastácio, 

EstadO ao-Mato Grosso do Sul, nos termos do 
· art. 29 da Resolução n" -~' de 1 1 de outubro de 
197.6, alte_r:ª.da_pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985~ ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 16.863,96 
Obrigações do Tesouro NacionaJ-:- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta· na qualidade 
de gestora do Fundo de ~io ao DesenvoM
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para _coleta de lixo, no Municlpio. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubHcaçáo. 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Em dlscussão a redação final. (Pausa.) 

NáO havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ 

Encerrada a cliscti.ssão. a matériêl é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEl'fiE (Humberto Lucena) -
Item34: 

Votação, e~ turno único,, do Projeto de 
Resolução n9 331, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ajurlcaba, Estade de 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de 

·crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.803,65 Obrigações do Tesouro Na

~ cioilal- OTN, tende 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie- . 

nário. 
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -~ 

Em votação o projeto, em turno único. Vai-se proceder à apLU'8.ção. 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
Houve I abstenção. 
Total38: 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

·Se. !•-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação 11n1o1 do Projeto ele Resolução 
... 330, ele 1987. 

O Relator apresenta a redação final de Projeto 
de Resoluç.!io n9 330, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipa] de Anastácio (MS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzades, a 16.863,96 OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Racllki.~Dmí,_Relato!-

Al'IEXO AO~PARECER 

Redação llnlol do Projeto ele Resolução 
... 330, ele 1987. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 
manecer sentados. {Pausa.) 

Aprovade. 

O SR. JOSÉ l<ll'!ÁCIO FERREIRA - Sr. 
: Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR. PRESJDENI'E (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) . 

lOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Ollarelll 
Carlos De'Carlí 
Chagas Rodrigues 
OdCaJvalho 
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Francisco-Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Jv\ansueto de Lavor 
Marclo Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Blsol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Qomes 
Teotonio Vilela Filho 
VtrgíliO fávõra. 

ABSTVJ-sE DE VOTAR O SR. S!'Í'fADÓR; 

José lgnácio 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai~se proceder à apuração. 

Votaram SIM 39 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 40 
6 projeto foi aprovadc. 

O SR. PREsiDEN1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida o seguinte 

Redaçãollnal do Projeto ele Resolução 
n~ 33:l, de 1987. 

:o Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 331, de 1987, que autoriza a 

i Prefeitura Munidpal deAjwicaba (RS) a contratar 
i operação de crédito no valor COITespondente, em 
cruzados, a 5.803,65 OTN. 

· Sala das Sessões, lO? de dezembro de 1987. 
~~osé ~, Rc:Jator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 331, ele 1987. 

Faço saber que o Senado Federal apro"?u, nos 
tennos do arti.go 42, inciso VI, da Constituição, 

1 ~ eu, Presidente, promulgo a segu~~ 

RESOLUÇÃO N; ' DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal deAju
rlcaba, Estado do RJo Grande do Sul, 
a contratar operaçio de c:rédlto no vai« 
correspondente, em cruzados~ a 
5.803,65 Obrigações do Tesouro l'laclo
nol-011'1. 

~-
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O Senado Federal resolve: 
Art. )9 É a Prereitura Municipal de Ajuricaba, 

Estado do Rio Grande do Sul, nos tennos do 
artigo 2? da Resolução n? 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução ~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.803,65 
Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data * sua: publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
lin discussão a redação final. (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
*lnitivamente, adotada nos termos regimentais. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem35: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 332, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Es· 
tado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cru
zados, a 32.136,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ JGI'!ACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José lgnácio·Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

l>OTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Fnmcisc:o Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbos Passarinho 
JàãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
l...awlisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 

Luiz Viana 
Márcio Lacerda 
.Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Severo Gomes 
Teotónio Vllela Filho 
VII'gílio Távora. 

l-OTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Od Sabóia de Carvalho 

ABSTÉM·SE DE l-OTAR O SR. SEIYADOR: 
José lgnádo Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
VaiMse proceder à apuração. (Pausa.) ~ 

Votaram SIM 36 Srs. Senadores e NAO 1. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 38. 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secfetário. 

É lida a seguínte 
Rodaçio llnal do Projeto de Reso

luçio n• 332, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~" 332, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de santa Teresinha (MT) a 
contratar operação de crédito no valor corresponM 
dente, em cruzados, a 32.136,00 OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro· de 1987. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Reooluçio 
... 332, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da CoriStituição~ e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

. RE5QLOÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Tereslnha, Estado do Mato Qroa. 
so, a contratar operaçio de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
32.136,00 Obrlgaçi>eo do Tesomo l'la
danal- OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de San.ta Tere

sinha, Estado do. Mato Grosso, nos termos do 
art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução n~" 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 32.136,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação 
de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, no Mwli· 
dpfo. 

Arl :29 Esta resolução entra: em vigor na data 
de sua publicação. 

Qu;u-ta-feira 2 3489 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discu..OO a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
o discussão. 

Encerrada a votação, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem36: 

Votação, em turno único, ·do Projeto de 
Resolução_ n~" 333, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tapiraí, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
5.639,10 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

- PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. 

Em votação o projeto, em turrio único. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'!ACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, soUcito verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José lgnácio Ferreira. 

Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa.} 

(Pmcede-se à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso J\rinos 
Albano Franco 
Alexãridre -COsta 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
CarlOs Chiarelli 
Carli:>s De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
-Gerson_ Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Casteno 
Jose Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
.Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira FJ.)ho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
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Teotonio VJ.I.ela Filho 
Vrrgilio Távora. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENAIXJR: 

José Ignácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 38 Srs. senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 39. 
o prOjeto roi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redaç:ão final que será Ilda pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 333, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçao final do Projeto 
de Resolução n~ 333, de I 987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Tapiraf (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruiados, a 5.639, I O OTN. · 

Sala das Sessões, J9 de dezembro de 1987. 
-.Melta Filho, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n• 333, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

~feitura Municipal de Campina Qrande, Es
tado da Paraíba, a contratar operação de cré

~cfito no valor correspondente, em cruzados, 
a 254.547,32 Obrigações do TesoUro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nârio. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain per· 

manecér sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR. PRESIDEriTE (Hwnberto Luc_ena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
Senador José Ignádo Ferreira. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SEIYADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
AJexanare Costa 

- Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues __ 
Cid-carvalho 
Francisco Rollernberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 

RESOLUÇÃO N' , DE !987- - - ----liam Saraiva 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ta· 
pirai, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor conespon
dente, em cruzados, a 5.639,10 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- O'IN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Munk:iP8f de Tap-ifaí, Es
tado de São Paulo, nos termos do artigo .21' da 
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução rt' 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.639,1 O O~rigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMm~nto Social -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, no município. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem37: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
,Resolução n9 334, de 1987, que autoriza a 

lrapuan Júnior 
Jarbas Passarinho ' 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 

- ·Jutahy Magalhães 
Lavoisier 1'4aia 
Leite Chaves 
L.ourival Baptista 
Luis Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marcondes Ciadelha 
Márlo Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Bacelar 
Severo Gomes 
Teot.orUo Vilela Filho 
Virgillo Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENAIXJR: 

José Ianácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

-- - Votaram SIM 40 Srs. Senadores. 
Houve uma abstenção 
Total: 41. 
O Projeto foi aprovado. 

Dezembro de 1987 -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

_Sr. ]9-Secretárlo. ~- -

É lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução • 
11' 334, de 1987. 

O Relator aPresenta -a redãç~~ fmal do Projeto 
de -Resolução n~ 3.34~ de 1987, que autoriza a 
Prcl'eitura. Muriicipal de Campíria: Grande (PB) a 
con!fatar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 254.547,32 OTN. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 1987. 
....:..::JOão Castelo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Plojeto de Resolução 
n• 334, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovoTJ.. nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da CorÍstitllição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AutoriZa a Pfefeitura MuniCIPal de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
254.547,32 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai - OTN. 

O Senado Federal resOlve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, Estado d~ par~íb_a. nos termos do artigo 
29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, arribas do Senado Federa!, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 254.547,32 Obrigações 
do TeSouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nôrriica federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio aO Desenvolvimento Sodai-FAS, 
destinada à implantação de calçamento 1=0m pa
ralelepípedos, no Município.-

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a- redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a díscussão. 

Encerrada a votação, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O pl'õjetó-Vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEl'IlE (Humberto Lucena) -
ltem38: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n• 335, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 15.000.00 Obri
gações do Tesouro Nadonal-OTN; tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

em votação o projeto, em turno único. 
Os SenhoreS Senacfores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA -
Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 



Dezembro de 1987 

O SR.. PRESIDEMTE (Humberto Luce
na) --Será feita a verificação solicitada pelo 
nobre Sr. Senador José Ignácio Ferreira. 

OsSrs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

l'VTAM ''Sll'l" OS SRS SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Cario De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Qd Carvalho 
Frandsco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson camata 
Iram Saraiva 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas passarinho 
João_ Calmon 
João Castelo. 
José Fogaça 
JoséRicha 
Jutahy Magolhães. 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lowival Baptista 
Luiz Viana 
.Mãnsueto de Lavor 
Marcondes Gadelha 
Mauro Borges 
Meira: Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotonlo Vilela Filho 
V~rgilio T4vora. 

ABSTÉM-SE DE l'VTAR O SR. SEIYADOR: 
José fgnácio Ferreira -

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 38 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 39 
O projeto foi aprovado. 

· O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. - - -

É lida a seguinte 

Redação Final do Projeto de Resolu
ção no 335, de 198'7. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 335, que autoiiza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 15.000.00 OTN. 

Sala das sessões, ]9 de dezembro de 1987. 
- Rachld Saldanha Denl, Relator. 

DIÁRIO D() CONGRESSO NACIONAL (Seção O) 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
... 335, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vt da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a contratar opera
ção de crédito no valor conesponden~ 
te, em c:ruzadoo, a 15.000.000 Obriga
çóes do Tesouro Nacional- 011'1, no 
valor de 424,51 vigente em outubro 
de 1987. 

O Senado Federal resolve: ... 
Art. )9 É o Governo do Estado do Mato Gros

so do Sul, nos termos do artigo 29 da Resolução, 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Reso
lução n9140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crêdito no valor d-e Cz$ 
6.367.650.000,00 (seis bilhões, trezentos e ses-
senta e sete milfl.ões, seiscentos e cinqüenta mil 
cruzados), correspondente a 15.000.000 OTN, no 
valor de Cz$ 424,5 I vigente em outubro de I 987, 
junto à Caixa Económica Federal, destinada à 
implantação de obras do Programa Produrb, no 
Estado. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publlcação . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matériá-é dada como 
definitivamente adotada, nOs termOs regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

. O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
ltem39: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 336, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
9.638.586 Obrigações do Tesouro de Minas, 
elevando temporariamente o limite de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram per

rilan&:ér-Seritâdos. (PaUSa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSé JÓ!'IACIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, solicito ve_riflca_ção_ de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) ,
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sen& 
dor José lgnácio Ferreira. 

Os Srs. Senadores já pod~ votar. (Pausa.) 

(Procede--se à votação} 

VOTAM "SIM" OS SRS. SEIYADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinps 
Albano Franco 

J\lexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
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Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
OdCarvalho 
Francisco RoUemberg 
Femarido Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Ca1mon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Rfcha 
Jutahy Magolhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
L.ourival Baptista 
Mansueto de Lavor 
Marcondes Gadelha 
J'o\ário Maia 
Jll\auro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Rona1do Aragão 
Ronan Tito 
Severo Gomes 
Virg!Ho Távora 

ABSTÉM-SE DE l'VTAR O SR. SE!YADOR: 

José lgnácio Ferreira 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 36 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total: 37 
O Projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fina] que -será lida pelo 
Sr/1~-Secretárlo.· -

É lida a seguinte 

Redação IIJuol do Projeto de ResoJuçio 
... 336, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final dO Projeto 
de Resolução n~ , de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a elevar, em 
Cz$ 3.871.723.610,34 (três bilhões, oitocentos e 
setenta e um milhões, setecentos e vinte e três 
mil, seiscentos e dez cruzados e trinta e quatro 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro d_e J987. 
-Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaç6o IIJuol do Projeto de ReooJução 
D" 'de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promul
go a seguinte 

,-~--
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• DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de MI· 
nas Gerais a elevar, em Cz$ 
3.871. 723.610,34 (trto blltõeo, oltocen· 
tos e setenta e um milhões, setecentos 
e vinte e três mil, seiscentos e dez cruza~ 
dos e binta e quatro cent.vo.), o mon
tante de sua divida consolkiHa. 

O Senado Federal resolve: 

Art l'~ É o Governo do Estado de Minas Ge
rais autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro estabeleddo no inciso ID do arL 2~' da Reso
lução n~" 62, de 28 de outubro de 1975, aherado 
pela Resoluç&> n• 93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, a fim de que possa 
emitir 9.638.586 Obrigações do Tesouro de Minas 
- OTM. no montante de Cz$ 3.871.723.610,34 
(três bilhões. 01.locentos e setenta e um milhões~ 
setecentos e vinte e três mil, seiscentos e dez 
cruzados e trinta e quatro centavos), destinados 
ao giro da sua divida consolidada interna imobi
liária, vencível no exercido de 1988. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçao. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a palavra, encerro 
a discussão. 

Eh;:errada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
ltem40: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n1' 337, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em a:_uza
dos,a 10.742,480brigações dO Tesouro Na· 
cional - OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. _ 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Proce-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alfredo Campos · 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fe~doCardOso 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão U) 

Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João CaJmon 
João Castelo 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lé~cerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Severo Gomes 
Teotonio Vilela Filho 
Virgílio Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SElYADOR 
José lgná:cio Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votam SIM 37 Srs. senadores. 
HOuve 1 abstenção. 
Total de votos: 38 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redaçao final que será Ilda pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
"'337, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Res_olução n9 337, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Praia Grande (SC) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 10.742,48 OTN. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1987. 
....._Jorge Bornhausen, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n" 337, de 1987. 

Faço saber q_ue o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42,indso VI, da Constituição, 
e eu; Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLCIÇÁO, 1'1• ,DE 1987 

AUI:OrtZã a Prefeitura Mi.miclpal de 
Praia Grande, Estado de Santa Catarina. 

_..,.a contra:fit operação de crédito no valor 
correspondente9 em cruzados, a 
10.742,48 Obrigaçóes do Tesouro l'la· 
donal-0'11'1. 

O Seõad6 Federal resolVe: 
Art ]<:> É a P-refeitura Municipal de Praia Gran

de, Estado de Santa Catarina, nos termos do arti
go 21' da Resolução n9 93, de 1 1 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de 

Dezembro de 1987 

dezembro de 1985, ambas do Senado FederaJ, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 10.742,48 
Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no município. 

Art;. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
ltem41: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 338, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado 
de Santa Catarina, a cOntratai Opei'aÇão de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 3293,80 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo Senador 
José Ignáclo Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid CanraJho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Ca1mon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
LeJte Chaves 
L.ourival Baptista 
Luiz V~ana 
Mansueto de Lavor 
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Marcondes Gadelha 
Mario Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tfto 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotonio Vdela Filho 
VU"gí]io Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SE1YADOR 
José Ignácio Ferreiia 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 
Votaram SIM 39 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 40 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 1~"-5ecretário. 

É Uda a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 338, de 1987-

0 Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 338, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Praia Grande (SC), a con
tratar operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 3293,80 OTN. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Jorge Bomhausen, Relator. 
- ANEXO AO PARECER 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n' 338, de 1987. 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos 
termos do art 42, indso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Praia Gnmde, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operaçio de cftdlto no valor 
correspondente, em cruzados, a 
3.293,80 Obrigações do Tesouro l'laclo
nal-OTN-

O Senado Federal resolve: 
Art l» É a Prefeitura Municipal de Praia Gran

de, Estado de Santa Catãri-na, nos termos do art. 
~da Resolução n<~ 93~ de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n'~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.293,80 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apofo ao DesenvoMmento Social -
FAS, destinada à aquisição de vefcuJo para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão .. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defrnitivameÉ'lte adotada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem42: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 339, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
enn:ruzados, a 1.451.520.00 Obrtgações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto em twno único. 
O Srs. Sériãdores que ó aproVam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

·· O SR- JOSI'l IGNACIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, peço verificação d.e votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
· Será feita a verificação solicitada pelo Senador 
José lgnácio Ferréi[a. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --
1 Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.) 

(Procede-se à VQU,~). 

lo!JTAIII "'Sb'f"" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Fartas 
Carlos Oliarelli 
Chagas Rodrigues 
QdCmvalho 
Francisco Rollelnberg 
Fernando CArdoso 
Iram Saraiva 
Jaibas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lefte Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 

-- Mansi.ieto de Lavor 
Márcio Lacerda · · 
Marcondes Gadelha 
MáriO Maia 
Mauro Borges 
M.eira Filho 
NeJson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 

·Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotbnlo\Vllela Filho 
Vtrgí]io Távora 

l-OTA '"NÃÓ"" O SR. SENADOR 
Gerson Camat3: .. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OSR. SENADOR: 
José lgnácio Ferreira. _ 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Senadores e NÃO 1. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 39 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a ffieSa, a redaÇão final da matéria que 
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação 6nal do Projeto de Resolução 
n9 339, de 1987. 

Õ Relator apre~~ a redação final do Projeto 
de Resolução n9~39, de 1987, que autoriza o Oe
vemo do.Estado .do Paraná a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 1.451.520,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Sala das Sessões. 1'~ de dezembro de 1987. 
-Leite Chaves,. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 339, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal ~provol:J, nos 
teiirios do artigo 42, inciso VI, da Constituição. 
e eu, , Presidente promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Pa
raná, a contratar operação ele crédito no 
valor correspondente9 em cruzados, a 
1A51.520900 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- O'I'J"t. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'~ É o Governo do Estado do Paraná, 

1 nos termos do artigo 2'~ ~a Resolução n" 93, de 
11 de outubro de 1976, aherada pela Resolução 
n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 

' de crédito no valor correspondente, em -c~dos, 
· a 1.451.520,00 Obrigações do Tesouro _N":donal 
1

- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 

· Desenvolvimento Social - FAS, destinada à im
plantação de hospital reg(Oiial, no Estado. 

Art. 2'~ Esta resolução entra em vigor na data 
· de· sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, ence!T(') 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promu1gação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
lltem43: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 340, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a çontratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 2.782.788,00 Obrigações do 
Teso.uio_ Nacional- OTN, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

menecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁ.CIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Será feita a verificação solicitada. 

Houve comunicação de erro_. Peço aos Srs. Se~ 
nadares que aguardem um pouco e não acionem 
os dispositivos. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede~se à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SEJYADORES: 
Affonso Camargo --
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos d~'Carli 
Chagas Rodrigues 
OdCarvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo _ 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
Teotónio Vilela 
Virgílio Távora. 

É lida a seguinte 

Redãção ftmil: dO "Projeto de Resolução 
!1•34<1, c!e 1987. 

O R~_ator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nç 340, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a contratar opera
ção-de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 2.782.788,00 OTN. 
-Sála das Sessões, 1" de dezembro de_ 1987. 

-Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 340, de 1987. 

Faço saber q!Je o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, inciso \11, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

--Autoriza o Governo do Estado do Pa-
- --raná a contratar operação de crédito no 

Valor correspondente, em cruzados, a 
2.782.788,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o GOVerno do Estado do Paraná, 
nos termos do art. 29 da Resolução n? 93, de 
11 de outubro de 1976, _alterado pela Resolução 
n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado-Feêlefal, autorizada a contratar Operação 
de crédito no _valor correspondente, em cruzados, 
a 2.182.788,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qUalidade de geStora do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à im~ 
plantação de mini penitenciárias no Estado 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Náo havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem44: 

·- Votação, em turno único_. do Projeto de 
Resolução n" 341, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
~m cruzados, a 12.045.580 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVÉL, proferido em Pie· 
nário. 

- Em -votação o projeto, em turno único. 
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEfiADOR: 
José lgnácio Ferreira 

Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 
Votaram SIM, 39 SrS. Senaâo-res. 
Houve 1 abstenção. 

O Sr~--Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
__ peço a palavra, para encaminhar a votação. 

Total de votos: 40. · 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - · 
Sobre a mesa, redação final da matéria, que será 
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo _a pal~vra ao nobre Senador Chagas Ro
drigues, para encaminhar a votação. 

O SR. CJ:IAGAS RODRIGUES (PMDB -
PI. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ocuparei por poucos minutos esta tribuna e 
a atençâo dos eminentes Senadores. Esta é a 

terceira votação, referente ao grande Estado do 
Paraná. As mensagens anteriores, Sr. PreSidente, 
também foram projetas de resolução. Primeira
mente tivemos o Projeto de Resolução_ no 339: 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n" 339, de 1987, que autoriZa o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.451.520,00 Obrigações do TesOuro Nacional 
- OTl'i, tendo 

..................................... ----·----
Depois, veio o Projeto de Resolução no 340: 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n? 340, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no _valor correspondente, em cruzados, a 
2.782.788,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo, · - - --

E~ra, -~h;~-;;-os à terceir~ votação, ;;r-; 
o Projeto de Resolução no 341: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n" 341, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Paraná a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12.045.580 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN, tendo 

·-----..... - ....... 

Sr. Presidente, quer-me parecer que isso seja 
decOrrência do grande prestígio da liderança do 
nosso ilustre José Richa. Mas, verifico que tere~ 
mos depois, nos itens 59 e 60, duas mensagens 
referentes ao _não menos nobre Estado da Bahia. 
A mensagem do item 60 é a de n, 414- que 
autoriza o Governo _do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25 milhões de OTN. A outra, referente 
ao item 59, corresponde a 391.695,00 Obriga
ções do Tesouro Nadonal. 

Sr. Presidente, não entendo essa diferença tão 
grande, e como leio nos jornais que o Estado 
da Bahia estaria sendo discriminado, chego a ter 
dúvidas. Em todo caso, queto trazer ao conheci
mento da- Casa que os itens 72 e 73 da pauta 
se referem a um Município do Nordeste, o de 
Santa Inês. A primeira mensagerri autoriza opera
ção de crédito correspondente a 280.000,00 Obri
gações do T escuro Nacional e a outra a 30.000,00 
OTN. O Município de Santa [nês tem o prlvilégio 
de pertencer ao Estado do Maranhão. Não enten
do o critério que orientou esses quantitativos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pi'e5idente. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao Senador Leite Chaves, para 
encaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Si'S. Se
nadores: 

Como vêem V. Ex-s, são três projetas do Paraná: 
um, destinado à construção de pequenas peniten
ciárias; outro, para um hospitarregíonal; e este, 
destinado a pavimentação e obras na Cidade de 
Curitiba. Se somarmos o que foi aprovado ontem 
para Belo Horizonte e hoje para Minas Gerais, 
dá três vezes mais o equivalente aos do Paraná. 

Sr. Presidente, S. Ex" está pensando que esses 
créditos são equitativos ou distribuições para os 
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EstadOs. Não! Isso está de acordo com o orça~ 
menta de cada Estado e os projetas feitos. Às 
vezes, há Estados que não têm interesse em proje
tas dessa natureza, pois os seus problemas são 
outros. 

Como V. Ex" vêem, houve uma Prefeitura aqui 
que obteve a aprovação de oito projetos suces
sivos - não sei se ontem, ou hoje. Então, há 
wna· proporcionalidade com o orçamento de ca
da Estado. Evidentemente, se Sergipe viesse a 
reclamar a mesma coisa de São Paulo, seria wna 
situação difíc~. pois aprovamos, na semana pas
sada, 170 milhões de dólares para São Paulo, 
mas é porque esse Estado tem condições de pa
gamento. Assim, há uma propordonaUdade e não 
wn favor, uma concessão. E o Estado do Paraná, 
dentre todos, é o que deve menos no Pais, nesse 
particu1ar, isto é, nesta modaJidade de crédito. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR- JOSÉ IGNACIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, solicito verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solfcftada. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

lOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
carlos Chiarem 
Chagas Rodrigues 
ad Carvalho 
Francisco Rollernberg 
Fernando H. Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
l.JJiz Viana 
Jll\ansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
Severo Gomes 
T~tônio Vliela Filho 
Virgílio Távora 

ABS'Jt:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
RES: 

Carlos De'Carli 
José lgnácío Ferreira 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 36 Srs. Senadores. 
Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 3& 
Está aprovado o projeto. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçio fiDai do Projeto de ResolUção 
n~ 341, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução no:> 341, de 1987, que autoriza o 
Governo-do Estado do Paraná a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 12.045.580,00 OTN no valor de Cz$ 
401,69, vigente em setembro de 1987. 

Sala -aas Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação llnal do Projeto de Resolução 
... 341, de 1987-

Faço saber que o _Senado Federal aprovou, nos 
tetrtl.os-do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Preside~e, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Pa~ 
nüUi a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
12.045.580,00 Obrigações do Tesouro 
.Nacional - OTrt, no valor de Cz$ 
401,69, vigente em setembro de 1987-

0 seriado Federal resolve: 
_ Art. J 9 É o Governo do Estado do Paraná, 
nos termos do artigo 21' da Resolução n? 93, de 
11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução 
nl' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 4.838.589.030,20 (qua
tro bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, qui
nhentos e_oitenta e nove mil, trinta cruzados e 
vinte centavos), correspondente a 12.045.580,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, nova
lor de Cz$ 401,69, vigente em Setembro de 1987, 
junto ao Banco do Estado do Paraná S/A. este 
na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada a programas de extensão de pavimen
tação urbana e investimentos para a Região Me
tropolitana de Curlbba. 

Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final.(Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Encerrada a âiscussão, a matéria é dada corno 
definitivamente adotada, nos term~ regimentais. 

O projeto vai à promulj;Jação. 
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O SR.. PRESIDEN1E (Humberto Lucelli!l) -
ltem45: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 342, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, Estado 

-do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru

-zados, a 80.000 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em ple
nário. 

Em--votação o projeto, em tumõ único. 
Os·Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR- JOSÉ IGNACIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, solicito verificação de votação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solicitada. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Proeede-se à votação.) 

lOTAM "SIM" OS &S. SENJilXJRES: 
Affonso Camargb 
Afonso Arinos 
Albano Franco 

__ Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarelli 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
ad Carvalho 
F. Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Ipam Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Ca1mon 
João Castelo 
José Fogaga 
José Richa 
Juthahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
_Luiz Viana 
Márcio Lacerda 
.Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Poffipeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
RonanTito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotónio Vilela Filho 
Vtrgílio Távora" 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita_a apuração. (Pa1:15a.) -

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
Não houve abstenções. 
O Projeto foi aprçvado. _ 

O SR- PRESIDEl'I'IE -(Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Prime~o-Secretário. 
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É lida_~_ segtl.in!_e 

Redaçâo Rnal do Projeto de Resolução 
11"342, ~ 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n 9 342, de 1987, que auto-
riza a Prefeitura Municipal de Ceará~Mirim 
(RN) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
OTN, no valor de Cz$ 366,49, vigente em 
julho de 1987. 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 
1987. -Jo.io Castelo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnal do ProJ- de Reso-
lução n• , de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Aut~rlza a Prefeitura Municlpa.I de , 
Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do 
Norte, a contratar operação de crédito 
no valor con-espo~ em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - 011'1, no valor de ez• 366,49, 
.-!gente em julho de 1987. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Ceará-Mi

rim, Estado do Rio Grande do Norte, nos tennos 
do artigo 201 da Resolução n~> 93, de 11 de-outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de créc:Hto no va~ 
lor de Çz$ 29.319200,00 (vinte e nove milhões, ' 
trezentos e dezenove mil e duzentos cruzados), 
correspondente a 80.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN, no valor de Cz$ 366,49, . 
vigente em julho de 1987, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S/ A, este na quaJidadede agen
te financeiro da operação, destinada à erradicação 
de favelas, urbanização e constn.Jção de moradias, 
no Município. 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 1 

de sua pub]i~~ç-ªo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) - i 
Em discussão a redação final. (Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem46: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 344, de 1981, que aUtoriza a 
Prefeitura MunidpaJ de Ponta Porã, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 510.44 7 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

_ Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA -Sr. 
Pres__!dente, peç_o verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sr. 
SenadOr José lgnáclo Ferreira. 

Os Srs. ~!dores já podem votar (Pausa.) 

(Procede-se à votação.} 

lOTAM ''SiM" OS SRS. SEIYADORES: 
Alfonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos OtiareUi 
Carlos De'Carli 
Chágas Rodrigues 
ad Carvalho 
Francisco RoUemberg 
Femando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoáoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 

~JoséRicha 

Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 

- .Márcio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
J'.l\auro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisai 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Trto 
Ruy 6ac::.~lar 
Severo Gomes 
Teotónio Vilela Filho 
V~tgilio T~ora _ 

i/3sTéM-SE DE VOTAR OSR. SENADOR: 

José lgnácio Ferreira 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. 

Votaram SIM 39 Srs. senadores. 
Houve I abstenção. 
Total: 40 
O prOjeto fol_apr_Q~do. , . 
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Rnal do Projeto de Resolução 
n• 344, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de R~uçao n• 344, de 1987, que autoriza a 
Préeilura Municipal de Ponta Porii-(MS) a con- . 
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tratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 510.447,00 OTN, no valor 
de ez$ 424,51, vigente em outubro de ]987. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
- Raclúd Saldanha Derzi; Relator. 

ANEXO AO PARECER ~ 

Redação Roa! do Projeto de Resolução 
"'344, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e- el:l• ~d~~e, promulgo a ~~e 

RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Au_torlza a Prefeitura .Municipal de 
Ponta Pori, Estado do Mato GroAo do 
Sul, a conlnttar operação de crédito no 
valor correspondente, em cnJZado., a 
510.447,00 Obrigações do Tesouro !'la
clonai - 011'1, no valor de ez• 424,51, 
.-!gente em outubro de 1987. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ I:: a Prefeitura Mwúcipal de_ Ponta Pori. 

Estado do Mato 9fosso do Sul, nos termos do 
artigo 2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro . 
de 1976, alterada pela ResoJução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, . 
autorizada a contratar operação de crédito no v. 
lorde Cz$ 216.689.855,97 (duzentos e dezesselo ' 
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oito-

1 

centos e cinqüenta e cinco cruzados e noventa . 
e sete centavos), correspondente a 510.447 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, no valor 
de Cz$ 424,51, vigente em outubro de 1987,junto 
ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A. este 
na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à execução de obras do Programa Cura, 
_no:_'!l~~icípio. 

Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a votação, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
·ltem47: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 345, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir 29.543.000. Obrigações do Tesouro 
do Estado, elevando temporariamente_o limi~ 
te da sua dívida consoUdada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Ein votação o Projeto, em turilo ónii:o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

o SR_-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solicitada pelo nobre 
Sr. Senador José lgnácio Ferre~•· . 
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Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procedepse à votação.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cid Cãrvalho 
F. Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Cani.ata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João Castelo 
José Fogaça 
Josê Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
LeJte Otaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meíra Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotónio Vilela Filho 
Vrrgílfo Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

José Jgnádo Ferreira. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 39 Srs. Senadores .. 
Houve 1 abstenção. 
Total = 40 
O projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDEN'IE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fmal., que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

J:: lida a seguinte 

Redação 8naJ do Projeto de Resolução 
n'345,de 1987. 

O Relator apresenta a redaçâo final do Projeto 
de Resolução n9 345, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevai 
em Cz$ 11.867.127.670,00 (onze bilhões, oito· 
centos e sessenta e sete milhões, cento e. vinte 
sete mil, seiscentos e setenta cruzados) o mon· 
tante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Jqsé Fogaça. Relator. .. 

OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 345, de 1987. 

FaÇCf saber que o Senado Federal aprovou. nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, · , Presidente, promul
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do RJo 
Grande do Sul, a elevar em Cz• 
11.867.127.670,00 (onze bilbões, oito
centos e sessenta e sete mlhões, cento 
e vinte e sete mil, seiscentos e setenta 
cruzados) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 19 ÉoGovemodo.EstadodoRioGrande 
do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os 
parâmetros dos itens I e l'i do artigo 21' da Resolu
ção n9 62, de 28 de outubro de 1975, com as 
alterações da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 
29.543.000,00 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sui-OTEIRS, correspondente 
a Cz$ 11.867.127.670,00 (onze bilhões, oitocen· 
tos e sessenta e sete milhões, cento e vinte e 
sete mil, seiscentos e setenta cruzados), conside
rado o valor nominaJ do tltu1o de Cz$ 401,69, 
vigente em setembro de 1987, destinados ao pa
gamento de dívidas junto ao Sistema Financeiro 
Estadual, no Estado. 

Arl 211 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Em dis~ a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a âiscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é daci2J como 
- definitivamente adotacla. nos termos regimentais. 

O projeto vai à promuJgação. 

··O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem48: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Re5olução ~ 346, de 1987, que autoriza o 
Governo-do Estado de Santa Catarina a emitir 
5A19A57 Obrigações do Tesouro do Esta· 
do, elevando temporariamente o limite de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em- votação o projeto, em turno único. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ IGNÁ.CIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, peço verificaç~ de votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solicitada pelo Sr. 
Senador José _lgnácio Ferreira. 

Os Srs. Senado~ já podem votar. 

(Procede-se _à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SE/'IADORES: 
Affonso _Cari1argó 
Afonso Arinos 
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Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Antonio Farias 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Rodrigues 
Cfd Cáfvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Castelo 
José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Mala 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Trto 
SeVero Gomes 
T eotôniO V"dela Filho 
Vu-gílio Távora 
ABSTÉM-SE DE lOTAR OSR. SENADOR: 
José lgnáciO Ferreira 
-o SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)

Vai ser feita a apuração. 
Votaram "SIM" 37 Srs. Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
total dos votos: 3_8 
O Projeto foi aprovado. 

RedaçãoRnal do Projeto de Resolução 
... 346, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 34(5, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em ezs 2.046.766325,19 (dois bühões, quarenta 
e seis milhões, setecentos e sessenta e s_ejs mll, 
trezentos e vinte e cinco cruzados e dezenove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Jorge Bomhausen, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação 8naJ do Projeto de Resolução 
... 346, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Edado de San
ta Catarina a elevar em Cz$ 
2.046.766.325,19 (dois bOhões, quaren
ta e seis mDhões, setecentos e sessenta 
e seis mil, trezentos e vinte e cinco cruza
dos e dezenove centavos) o montante: 
de sua dMda conoolldada • 

-ti 1\ 
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O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1~> É o Governo do Estado de Santa Cata

rina, autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro do item In do artigo 21' da ReSÇ~Iução n9 
62, de 28 de outubro de 1975 com as alterações 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
o registro de uma emissão de 5.419.457,00 Obii
gações do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
-OTC, correspondente a-Cz~ 2.046.766325,19 
(dois bilhões, quarenta e seis milhões, setecentos 
e sessenta e sels mil, trezentos e vinte e cinco 
cruzados e dezenove centavos), considerado o 
valor nominal do título de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987, destinados ao giro da dívida 
consolidada interna imobiliária vencível no exer
cido de 1988. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. · 

É Uda a seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos tennos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem49: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 347, de 1987, que rerratifica 
a Resolução n<? 174-A. de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

Em votação o projeto, em hilnO único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JOSÉ JGNÁ.CIO FERREIRA- Sr. 
Presidente, peço verificação-de quorum. 

O SR. PRESmEN'I'E (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à vota_ção.) 

VOTAM "SIM"' OS SRS. SEl'fA{)()RJ;$: 
Affonso Camargo 
Afonso Arinos 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Carlos Chiarem 
Carlos De'Carli 
Chagas Roddgues 
Cid Carvalho 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iran Saraiva 
Jarbas P;u;sarinho 
João Calm011 
João Castelo 
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José Fogaça 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mário Maia 
Mauro Borges 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Severo Gomes 
Teotônio Vilela FUho 
Vtrgíllo Távora 

ABSTÉM-SE DE VOTAR OSR. SENADOR: 
José Ignácio Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se PrOCeder à apuração. (Pausa.) 

-Votaram SIM 38 Srs. Senadores. 
Houve I abstenção~ 
Tota1 de votos: 39 

-O -projeto foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final_ que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Reoolução 
n• 347, de 1987. 

O Relator apresenta a_ redaç:ão final do Projeto 
de ResOlução n9 347, de 1987, que rerratifica a 
Resolução n9174-A, de 1987. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1987. 
-Meb-a Alho, RelOtOr. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio 
__ n• 347, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. _52, item 30, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

Renatfftca a Resolução n•. 174-A, de 
1987. 

O Senado Federal resolve: 
M J• O art. I• da Resolução n• 174-A. de 

23 de outubro de 1987, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

__ .. Art. 1 ~- É a Prefeitura Municipal de Cra
vinhos, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
dé-T9"t6, alterado-Pela ResolUção n9 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas dos Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 32.839,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S/A, este na qualidade de agen
te financeiro da operação, destinada à execu· 
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ção de obras de infra-estrutura -no Co~nto 
Habitacional "João Berbel", no Município." 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, nos tennos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 50: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 38. de 1987 (n• 29/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Preside,nte da Repúb~ca, que cria cargos na 
Procuradoria Regional do Trabalho da 15• 
Região, em Campinas, Estado de São Paulo, 
e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos tennos do art. 69 da Resolução rt' 1, de 
1987, designo o nobre Senador Severo Gomes 
para proferir o parecer sobre _o Projeto de Lei 
da Câmara n• 38. de 1987. 

OSR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Originário do Poder Executivo, vem a esta Casa, 
para exame, após ter sido aprovado_ na Câmara 
dos Deputados, o presente projeto de lei, que 
"cria cargos na Procuradoria Regional do Traba
lho da 15~ Região, em Campinas, Estado de São 
Paulo, e dá outras providências". 

A mensagem presidencial se faz acompanhar 
de exposição de motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Justiça. 

A medida se impõe em face de a Lei n9 7 .520, 
de 15 de julho de 1986, que criou à 15~ Região 
da Justiça do Trabalho, com sede em Campinas 
-São Paulo,_ e os respectivos Tribunal Regional 
do Trabalho e Procuradoria Regional do Trabalho, 
não ter previsto os cargos mais adiante indicados. 

Assim, o projeto em causa Prevê a criação, em 
seu art. 19, do cargo em comissão de Procurador 
Regional do Trabalho da 15• Região, Código 
DAS-101.4, a exemplo das demais Procuradorias 
Regionais, uma vez que o Anexo II, segunda parte, 
da referida Lei n"' 7.520/86, omitiu tal cargo. 

A iniciativa em exame, no art 29 - Anexo I, 
propõe a criação de alguns cargos no Quadro 
de Pessoal da nova Procuradoria Regional, com 
as justificativas nos seguintes tennos: 

-O número de cargos de Assistente Social 
proposto é insuficiente, considerando-se o volU
me de trabalho do órgão regional, bem como
à demanda da população prevista para a Região 
a ser criada. 

-Sobre os cargos de Agentes Administrativos 
e de Datilógrafo, com base no dimensionamento 
das atividades da Proç~adoria Regional a ser ins
tituída, os números de cargos destas categorias 
funcionais, que melhor atenderão às encessida
des de serviço, serão respectivamente de 1 O (dez) 
e 16 (dezesseis). Buscando maior eficiência e pro
dutividade, os funcionários serão lotados nos vá
rios setores da Procuradoria. 

-Propõe a criação de 2 (dois) em vez de 1 
(um) cargo cfe Auxiliar Operacional de Serviços 
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Diversos,. visto que lhes cabe a atribuição da lim
peza e conservação das instalações e dos imóveis, 
como pequenos consertos e serviços artesanais 
simples. 

-Com referência aos cargos de Motorista Ofi
cial, o número proposto é insuficiente, conside
rando-se o volume de trabaJbo do órgão regional. 
Assim propõe-se a criação de 3 (três) em vez 
de 2 (dois) cargos. 

- Enfim, propõe-se ainda a alteração do nú
mero de Agentes de Portaria de 4 (quatro) para 
5 (cinco), em razão da grande quantidade de pro
cessos que tramitarão e do número de Procura
dores a que terão que atender, que exigem uma 
quantidade mínima de 5 (cinco) Agentes de Porta
ria. No art. 39, pretende-se corrigir equívoco; e 
a denominação atual do antigo cargo de Técnico 
de Administração, no Serviço Público Federal, 
passa a ser de Administrador. 

Informa ainda o Senhor Ministro de Estado da 
Justiça que a Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, ouvida sobre a proposta em 
causa, nada teve "a opor à solicitação apresen~ 
tada, uma vez que se verificou ter havido omissão 
dos cargos na Lei n9 7.520/86, e os reflexos fman~ 
ceiros serão mínimos em relação à previsão dos 
gastos de pessoal". 

Diante do exposto, somos de pareCer favorável 
à aprovação do presente projeto de lei. É o pare
cer, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa 
a cadeira dlJ Presldêncil11 que é ae,up11da pelo 
Sr. José lgnácio Ferreira, Primeiro-Wce-Pre
sldente. · 

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferre~a) 
- Passa~se à discussão do projeto, em primeiro 
turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação proceder-se
á na sessão seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 51' 

Mensagem n9 388, de 1987 (n9 569/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura MunicipaJ de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no ~or correspondente, 
em cruzados, a 36365,02 Obrigações do Te-
souro Nadonai - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~> da Resolução n9 I, de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou
sa para proferir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR- POMPEU DE soasA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 388, de I987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
para que a Prefeitura Municipal de Cabo Frio (RJ} 
contrate, jWlto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do FWldo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte opera
ção de crédito~ 
1--Proponente 

1.1-Denomiriaçã.o: Município de Cabo Frio/ 
RJ 
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1._2- Localização: (Sede}: Rua Assunção n~ 
71i!J - Centro - Cabo Frio/RJ 
2. -Financiamento 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, 
36.365,02 OTN. 

2.2_- Objetivo: Implantação da Casa do Idoso. 
2.3-Prazo: Carência: até 3 (três} anos Amorti-

zação: .!Q_(de< anos) . 
2A-Encargos:Juro_s de 3% ao ano, cobrados 

bimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação- das 
OTN. 

25- Condições de Uberaçáo: O financiamen
to será liberado em parcelas, de acordo com -o 
cronograma a -ser apresentado. 

2.6- Garantia: VmcuJação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -ICM. 

2.7- Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 633, 
de 2 de dezembro de 1986. 

Nos aspectos económico e financeiro, a opera
ção enquadra~se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra~se em -casos aná
logos _que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas da elaboração legislativa do 
Senado FederaJ durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 348, de I 987 

Autoriza a Prefeitura Município de Ca
bo Frio (RJ) contratar operação de cré
dito no _valor correspondente, em cruza
dos, a 36365,02 OTI'fs_ 

O Sehado Federal resolve: 
Art I 9 J:: a Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

(RJ), nos tennos do artigo 29 da Resolução n9 
93{16, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 36 . .165_.02 _OTN~junto à Caixa Econômica 
Federal, eSta na qualidade de "gestora do Fundo 
de Apolo ao DesenvoMmento Social- FAS, des
tinada à implantação da Casa do Idoso. 

Arl 29 ESta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

f o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão a votação da matéria 
prck:ed.er~se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 52' 

Mensagem n~' 389, de 1987 (n9 870!87, 
na origem}, relativa à proposta para que seja 
autoiiíad.3 a Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 2I8.674,76 Obrigações do 
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Tesouro Nacional- OTN_ (dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n? 1, de 
I987, designo o eminente Senador Pompeu de 
Sousa para pr~ferir o parecer sobre a matéria. 

O SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Com a Mensagem n~' 389, de I 987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que _a Pre~ 
feitura Municipal de Cabo Frio (RJ) contrate, junto 
à Caixa Econômica: Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mentO Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

1 :i--Denominação: Prefeitura Municipal de 
Cabo Frio. 

1.2- Localização (sede}: Rua Assunção n~ 760 
- Centro - Cabo Frio/RJ. 
2. Financiamento 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até 
218.674,75 OTN. 

22-Objetivo: pavimentação em bloquetes e 
drenagem. 

23- Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 {dez) anos. 

2.4- Encargos: jUros d~ 3% -ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.5- Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6-Gãrantia: vinculação de parc_elas do lm
posto sobre Circulação de Mercadorias -!CM. 

2.7- Disposições legais: Lei Municipal n_9 633, 
de 2 de dezembro de 1986. 

Nos aspectos econômlco-financeiros, a operaM 
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se ~m casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soda! do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece nonnas de elaboração legislativa do 
SenadO Federal durailte o período de funcionaM 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 349, DE I 987 

Autoriza a Prefeitunt Municipal de Ca
bo Frio (RJ) a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzaM 
dos. a 218-674,75 OTI'!-

0 Senado Federal resolVe: 
Art. 1~ I:: a Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

(RJ), nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 
93n6, alterado peJa Resolução n_9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 218.674,75 OTN,junto à Caixa Econômica 
Federal. esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des~ 
tinado à pavimentação em bloquetes e drenagem. 
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Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o pari!cer, Sr. Presidente. 
' 

O SR. PRESIDEriTE (José lgnácio Ferreira) 
- Passa~se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. · 

O SR. PRESIDEN'IE (José lgnácío Ferreira) 
-Item 53: 

Mensagem n' 390, de !987 (11" 571187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 44.766~7 Obrigações do Te
souro Nadonal - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n? I, de 
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para 
emitir o parecer sobre a mensagem. 

O SIL MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 390, de 1987, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Cabo Frio (RJ) contrate,jtmto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qua1ldade 
de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social- FAS, a seguinte oj>e:raçáO-de cieâl.to: 
1. Propoente 

1.1 -Denominação: Município de: Cabo Frio. 
12-Localização (sede): Rua Assunção n9 760 

-Centro - Cabo Frio/RJ. 
2. Financiamento 

2.1- Valor: equivalente, em cruzados, a até 
44.766,27 OTN. 

22 .:___ Objetivo: conStruçao dO Mercido -de-Pei
xe. 

23-Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2A -Encargos. juros de: .3% ao a"rio, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de vari8ção das 
OTN. 

2.5-Condições de-liberação: o fina-nciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6...,.... Garantia: vincuJação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias- ICM. 

2.7-Dispositivos legais: Lei Municipal n9 633, 
de 2 de dezembro de 1986. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No ménlo, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta reJevância soda] do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabeJece normas de eJaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-ímanceiro e legal da niatéria. 

Assim sendo, concluímos p_elo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOUJÇÃO 
N• 350, DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca· 
bo Frio (RJ) a contratar operaçáo de cró
clto no valor con-espondente, em cruza
dos, a 44.766,27 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

(RJ), nos termos do art 2'1 ®.Resolução no? 93/76, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a44.766,27 OTN,junto à Caixa Econômica Fede· 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à coll5trução do Mercado _de Peixe. 

Art 29 Esta resolução entra en~ '-'iqor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único; (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a paJavra, encerro 
• discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos do 
Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 54: 

Mensagem n' 391, de 1987 (n' 572187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
operação de cr.édito no valor correspondente, 
em cruzados, a 62.546,52 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

A Presidência designa o nobre Senador Melra 
Filho, para emitir o parecer sobre a mensagem. 

O SIL MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 391, de 1987, o Senhor 
~esidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Cabo Frio (RJ) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal- FAS, a seguinte -operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Cabo Frio. 
12 Loca1ização (sede): Rua Assunção n~ 760 

~Centro- Cabo Frio/RJ. 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
62.546,52 OTN. 

22 Objetivo: aquisição de equipamentos para 
coJeta e_ destinação final d_o lixo. 

2.3-_ Praw: carênc;ia: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao_Mlo, cobrados 
trimestraJmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 
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2.5 Condições de liberaçãO: o financiamento 
será liberado _em parcelas. de acordo com o cro
nograrna a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Grculação de Mercadorias - ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 633, 
de 2 de dezembro de 1986. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos, favoravelmente, sob os aspectos econô
mlco-financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 351, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ca
bo Frio (RJ) a conb'atar operaçáo de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 62.546,52 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1~> É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio 
(RJ), nos termos do artigo 29 da Resolução n'l 
93n6, ãlterado pela Resolução n"' 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 62.546,52 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federa], esta na qualidade de gestora. do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado à aquisição de equipamentos para coleta 
e destinação final do lixo. 

Art. 2'ô' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgn-ªcio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau· 
sa.) .. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a díscussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos do 
Regimento. 

O SR. PRESJDEI"tTE (J.osé lgnácio Ferreira) 
-Item 55: 

Mensagem n' 392, de I 987 (n' 573187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Pompéia, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cru
zados, a 17.678,57 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

A presidência designa o nobre Senador Severo 
Gomes, para emitir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB -SP. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, 
com a Mensagem n9 392, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre-. 
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feítura Municipai de Pompéia (SP} contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1- Proponente 
1.1- Denominação: Munlclpio de Pompéia/ 

SP 
12-Localização (sede): Rua Dr.José de Mou

ra Resende, 572, Pompéla - SP. 

2. Flnandamento 
2.1-V81or: equivalente, em cruzados, a até 

17.678;57 OTN. 
22- Objetivo: aquisiçio de veículos para 

tnmsporte escolar. 
2.3-Prazo: carência: até 1 (um) ano -Amor

tização: 4 (quatro) anos. 
2:4-Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

ttinestralmente, sendo o saldo devedor reajus
, tado de acordo com o índice de variação das 
•OTN. 
. 2.5-Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas. de ~corda com o cro
nograma a s;er _apresentado. 
· 2.6--Garantia: vinculação de parcelas do lm
,posto sobre Grculação de Mercedoria:s- ICM. 

2. 7-Dispositivos legais: Lei Municipal n9 

'1267186, de 3 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
·ração enquadra-se nas nonnas operacione~fs do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
:tendo em vista a alta relev!nda social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona

: mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
llll'l'lOS favoravelmente, sob os aspectos econômi

. co-financeiro e legal da matéria. 
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 

mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 352, DE 1987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de 
Pompéla (SP) a contratar operação de 
~no valor correopondente, ena=
zados, a 17.678,57 011'1-

O Senado federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Pompéia 

(SP), nos termos do artigo 21' da Resoluçáo n9 

. 9Y16, alterado pela Resclução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera

' çiode_crédito no valor COITespondente, ,em cruza.. 
'dos, a17.678,57 OTN,junto à Caixa Ecoriômlca 
, Federal, esta na quaJldade de gestora do Fundo 
·'ele Apoio ,;te Desenvolvimento Social- FAS, des
' tinada a aquisição de veículqs para Transporte 
:Escolar. 

Art. 21' Esta resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

: É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
• -Em discussão o projeto, em tumo único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enceffada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos tennos do 
Reg~r:n~nto. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 56: 

Mensagem n• 410, de 1987 (n• 597187, · 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltumbia
ra, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 448261,07 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN (dependen~ de parecer). 

A Presidência designa o nobre Senador MaW"O 
Borges, para emitir parecer sobre a mensagem, 
com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 41 O, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Munlcipol de !tumbiara (GO) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1- Proponente 

1.1-Denominação: Município de Itumbiara 
12-Localização (Sede): Rua Paranaiba, 117 

-!tumbiara/GO 

2.Financ:lamenlo 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até 
448.261,07 OTN. 

22-Objetivo: Construção de mercado, im
plantação de usina de lixo, aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo e canalização de cór-
regos. -

2.3-Prazo: Carência: até 03 (três) anos -
Amortização: 10 (dez) anos. 

2A- Encargos. JurO~ de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo ·o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2;5-Condições de Uberação: O financiamen
to será liberado em parcelas. de acordo com o 
cronograma a ser apresentado. 

2.6-Garantia: Vmculação das parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -!CM. 

2. 7-Dispositivos Legais: Lei Municipal n' 
839/87, de 1• de junho de 1987 . 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope- · 
ração enquadra-se I'JilS nonnas operacionais do 
FAS. .. . 

No_mé!itQ, o pleito enquadra-se em casos aná- · 
lOgos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

NoS termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal_ durante o perlodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co--financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinle= . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 353, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltumblara (GO), a contratar operaçio de 
crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 448.261,07 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 19 É a Prefeitura Municipal de Itumblara 
(00), nos termos do artigo 29 da Resolução· rt' 
93n6, alterado pela Resolução n' !40185, ambãs 
do Senado Federa], autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza.~ 
dos, a44826!,07 OTN,juntoà Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de geslora do Fundo 

. de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado a implantação de usina de lixo, aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo e canalização 
de córregos. 

Art 29 - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDEI'I'IÉ (José lgnácio Ferreira) 
-Passe-se à discussão do projeto, ·em turno úni
co.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos do 
Regimento. 

' O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira) 
-Item 57: 

Mensagem n• 411, de 1987 (n• 598187, 
na ofigem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Arac~u, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza.. 
dos, a 397.803,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN.. (Dependendo de Parecer.) 

A Presidência designa o eminente Senador 
Francisco RoUemberg, para emitir o parecer sobre 

, a mensagem, com o respectivo projeto de reso-
lução. 

O SR. FRANCiSCO ROLLEMBERG 
! (PMDB- SE. Para emitir psrecer.)- Sr. Preoi
: dente, Srs. Senadores: 
. Com a Mensagem n9 411, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberaçio· 
do Senado Federal proposta para que a Prefeitura 

· Municipal de Aracaju (SE) seja autof#ada a ~. 
tratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
1- Proponente 

1.1 -Denominação: Munidpio de Aracaju/SE 
12-Localização (sede): Palácio Inácio Barbo

sa, 180 -49000 Aracaju/SE 
2.Fbwtc:lamento 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados. a até 
· 397.803,00 OTN. 

22 - Objetivo : Implantação de sistema de 
drenagem do Bairro Santos Dumont 
23- Prazo : Carência: até 3 (três) anos de 

Amortização: 12 (doze) anos. -
2.4-Encargos:Juros de 2% ao ano, cobrados 

bim~~e~,_~,_o saldo devedor_reajus-, 
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tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 -Condições de liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6-Garantia: Vincu1ação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 

2. 7 - Dispositivos LegaiS: Lei Municipal no 
1298187, de 8-10.87. 

Segundo Parecer da Caixa Económica Federal 
a operação em pauta é viável, enquadrando-se 

nas normas operacionais do Fundo de Apoio ao 
DesenvoMrnento social- FAS. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 354, DE 1987 

Autoriza aPrefeitl.llll Munldpal de Ara~ 
caju (SE) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 397.803,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1" É a Prefeitura MunicipaJ de Aracaju 
(SE), nos termos do Artigo 2~ da Resolução n? 
93n6, a1terado pela Resolução n9 140}85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 397.803,00 OTN,juntoà Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento social- FAS, ope
ração essa destinada à implantação de sistema 
de drenagem do Bairro Santos Dumont. -

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio F~rreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira) 
-Item 58: 

Mensagem n~ 412, de 1987 (n'~ 599/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeit:ura: Municipal de Aracaju,. 
Estado de Sergipe, a cOO.trntar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos", a 371280,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art 6? da Resolução n"' 1, de 
1987, designo o eminente Senador l..ouriva1 Bap
tista para emitir o parecer da mensagem com 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. LOORIVAL BAP'IlSTA (PFL-,- SE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 412, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
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do Senado Federal proposta para que a Prefeitura 
Municipal de Aracaju (SE) seja autorizada a con
tratar, junto à Caixa Econômlca Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Socia1- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1-Denominação: Município de Aracaju/SE 
12- Localização (sede): Pa1ácioJnácio Barbo

sa, 180 - 49000 Aracaju/SE 
2. Financiamento 

2.i - Vak;r: equivai_ente, em cruzados, a atê 
371.280,00 OTN. 

22- Objetivo: implantação do sistema de dre
nagem do Bairro Siqueira Campos. 

23-- Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2A-Encargos: juros de 2% ao ano. cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índjce de variaçãp das 
arN. 

2.5- Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de- Participação dos Municípios- FPM. 

2.7-Dispositivos legais: Lei Municipal n9 

1298187, de 8-10-87. 

Segundo parecer da Caixa Econômica Federal, 
a operação em pauta é viável, enquadrando.se 
nas nonnas operacionais do Fun~o de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS. 

Nos tenn-os da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa] durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namOs favoravelmente sob os aspectos econômi
co.fmanceiro e lega] da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUçÃO 
N• 355, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ara· 
"''Ju (SE) a contratar operação de cré
dto no valor corTeSpondente, em cruza~ 
dos, a 371.280,00 om. 

O Senado Federa] resolve: 

Art. I~ É a Prefeitura Municipa1 de Aracaju 
(SE), nos termos do art. 29 da Resolução 93/76, 
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 371280,00 OTN, junto à Caixa Econômlca Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fun~o de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, opera
çãO -esta deStiiiãda-ã implantação de sistema de 
drenagem no Bairro Slqueira Campos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José.lgnádo Ferreira) 
- Em discUssãO o projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

Dezembro de 1987. 

O SR. PRESIDEl'ITE (José lgnádo Ferre~a) 
-Item 59: 

Mensagem n• 413, de 1987 (n• 600/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado da Bahia 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 391.695,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(dependendo de parecer.9) 

Nos termos do art. 6° da ReSOlUção n? 1, de 
1987, designo o eminente Senador Jutahy Maga
lhães para proferir parecer. 

OSR. JUfAHY MAGAUfÃES (PMDB-BA. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagemn"' 413, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado da Bahia contrate, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, a seguinte operação de crédito: 

1. Proponente . 
1.1 - Denominação: Estado da Bahia/Sec. do 

Planejamento, Ciência e Tecnologia. 
1.2-Localização (sede): Centro Administra

tivo da Bahia, Av. Luiz Viana Filho, sln, Salvador 
-BA 
2. Flnanclamento 
2.1-Valor: equiva1ente, em ·cruzados, a ~té 
39!.695,00 OTN. 

22 - Objetivo: implantação de Hospital Geral 
em Salvador. 

23-Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti· 
zação: 12 (doze) anos. 

2.4- Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados 
trimestra1mente, sendo o saldo devedor re~us
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5- Condições de liberação: o finandam_ento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono-
grama a s~r apresentado. -

2.6- Condições de amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 48 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, ca1culadas pelo 
Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada 
bimestre civil, prevendo-se os seguintes dispên
dios anuais: 

1986-Cz$ 427.460,71 
1987 -Cz$ 1.889.248,67 
1988- Cz$ 2.139.033,15 
1989- Cz$ 3.646.353,51 
1990- Cz$ 5.019.984,30 
1991 _ez$ 4.841.731,53 
1992 -Cz$~4.663A78,77 
1993-Cz$ 4A85226,0"1. 
1994- Qi$ 4.306.973,25 
1995-Cz$ 4.12& 720,48 
1996-Cz$ 3.950.467,72 
1997 _ez$ 3.772.214,96 
1998-Cz$ 3.393.962,19 
1999-Cz$ 3.415.709,43 
2000-Cz$ 3237A56,67 
2001-Cz$ 1.551.883,55 
2.7- Garantias: vinculação de quotas do FPE. 
2.8- Dispositivos legais: Lei Estadual n9 4.561, 

de 1-11-85. 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera

ção enquadra~se nas normas Operacionais do 
FAS. 
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância socia1 do projeto. 

Nos termos da Resolução n\' I, de 1987, que 
estabelece normas de eJaboração legislativa no 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional COnstituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econ6mi
co-tinanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte~ 

PROJEfO DE RESOLUÇAO 

N• 356, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Ba
hla a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art I,. É o Governo ·do EStado da Bahia, nos 

termos do artigo 2,. da Resolução n9 93n6, altera
do pela Resolução n9140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, ef!l_ cruzados, a 

· 391.695,00 OTN,junto à Caixa EConómica Fede-
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à implantação de Hospital Geral em Sal
vador. 

Art :29 Esta resolUção entra em vigor na data 
de sua publfcação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI"tTE (José Ignácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, e!TI turno úni
co. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, na forma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem60: 

Mensagem n" 414, de 1987 (n" 60l/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado da Bahia 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 25.000.000 
Obrigações do T esoui'Ci Nacional - OTN. 
{Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n"' 1, de 
1987, designo o eminente SenadorJUtahy Maga
lhães para proferir parecer. 

OSR.JQTAHY MAGALHÁES (PMD8-BA 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n" 414, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado da Bahia contrate, junto ao Ban
co de Desenvolvimento do Estado da Bahia 8/A. 
este na qualidade de Agente Financeiro da Caixa 
Econômica Federal, a seguinte operação de cré
dlto. 

Caracteristlc:as da Operação. 

A -Valor: Cz$ 9.441. 750.000,00 (correspon
dente a 25.000.000 de OTN de ez$ 377,67 em 
agosto/87); 
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8-Prazos: 
I -de carência: até 24 meses; 
4- de amortização: 240 meses; 
C -Juros: 5,5% a.a.; 
D-Garantia: quotas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias (ICM); 
E-Destinação dos Recursos: aplicação no 

setor habitacional em desenvolvimento urbano, 
melhoria e urbanização de aglomerados habita
cionais, operações habitacionais de natureza so
cial, produção de unidades habitacionais e investi
rrientos de infra-estrutura. 

----dUVKia-a Cespeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda infonnou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e fmanceiramente viável, segundo o pa
recer do Banco de DesenvoMmento do Estado 
da Bahia 5/A 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado durante o período de funcionamento da 
Assembléia Nacional Constituinte, opinamos fa
voravelmente sob os aspectos econômico-fman
ceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 357, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Ba
hJa a conb'atar operação de c:rédfto valor 
correspondente, em cruzados, a 
25.000.000 OTN. 

o SeTuKIO-Federal resolve: 
Art. 1" É o Eiovemo do Estado_ da Bahia, nos 

tennos da artigo 29 da Resolução n9 93, alterado 
pela Resolução n" 140/85, ambas do Senado Fe
deral, autorizado a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
25.000.000 OTN:, junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado da Bahia S/A, este na quaU
dade de Agente Fmanceiro da Caixa Económica 
FederaL A operação de crédito destina-se a aplica

-ção no setor habitacional e desenvolvimento urba
no melhoria e urbanização de aglomerados habi
taciotlais, operações habitacionais de natureza so
cial, produção de unidades habitacionais e investi
mentos de infra-estrutura. ·-- -

Art. Z-' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.I'RESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
..;_Passa-se à discussão do projeto, em turno (mi
co. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discuSsão, a votação da matéria 
proceder-se..à na sessão seguinte, nos tennos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem61: 

Mensagem n" 451, de 1987 (nY 602/87, 
- na origem), relativa à proposta para que seja 

autorizado a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Su1, a 
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contratar operaçao de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.000.000 Obri
gações do TeSouro NaciOnal- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 6" da Resolução n9 1/87, 
designo o eminente Senador Rachid Saldanha 
Derzi para proferir parecer. 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI (PMD8 
- MS. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 415, de 1 9a7. o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pfe.. 
feitura Municipa1 de Campo Grande(~) contrate, 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso SA. 
este na qualidade de agente financeiro da Caixa 
Económica Federal, a seguinte operação de cré
dito: 

1. Caracteristlcas da operação: 

A-Valor: Cz$ 849.020.000,00 (correSpon
dente a 2.000.000 OTN, de Cz$ 424,51, em 
out/87); 

8-Praios: 
1 -carência: até 24 meses, 
2-de amortização: 216 meSeS; 
c .:.__ Enc:argO!I: 
1-juros: CEF 4% a.a.;Ag. Financeiro 1% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre emprés-

timos· -
D ~-Garantia: vinculação de parcelas do Im

posto sobre Grculação de Mercadorias (ICM) e 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 
E-Destinação de recursos: execução de 

obras do Produrb. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda infonnou nada· 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco do Estado do Mato Grosso SA 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa. 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 358, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (MS) acontratar opera
ção de crédito no valor COJTeSPOD.dente, 
em auzados, a 2.000.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Arl J9 É, a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (MS), nos termos do artigo ~ da Resolu· 
ção n" 93n6, alterado peJa Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de _crédíto no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.000.000,00 OTN, junto ao- Banco 
do Estado do Mato Grosso SA, este na qualidade 
de agente financeiro da Caixa Econômica Federal. 
A operação de crédito destina-se à execução de 
obras ~o ~odurb. 
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An. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É v parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Passa--se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte nos tennos regimentais. 

O SR. PRESJDEI'fiE (José lgnácio Ferreira) 
-Item62: 

Mensagem n9 416, de 1987 (n9 603/87, 
na origem), relativa ~ proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo 
Umpo Paulista, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 19a6t9,00 Obri
gações do Tesouro Nadonal- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos Termos do art 69, da Resolução~ 01187, 
designo o eminente Senador Severo Gomes para 
proferir o parecer. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB -SP. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem~ 416, de 1987, o Senhor 
· Presidente da República submete à deliberação 
' do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitw"a Municipal de Campo Umpo Paulista (SP) 
contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 

1 Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte opera
' ç6o de crédito: 

1. Proponente 

1.1 - Denominação: Município de Campo 
Umpo Paulista. 

12- Localização (sede): Av. Adherbal da Cos
ta Moreira, 255 - 13.230 - C Limpo Paulista 
-SP. 

2. Financiamento 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até 
198.619,00 OTN. . 

22-Objetivo: Ampliação do Sistema de Abas
tecimento de Água. 

2.3 - Prazo: carência: até 03 (três) anos. 
·Amortização: 12 (doze) anos. 

2A-Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente. sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5-Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o· cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 -Garantia: vincu1ação de parcelas do Im
posto Sobre Circulação de Mercadorias -!CM. 

2. 7 - Dispositivos legais - Lei n9 1.005, de 
2EHJ5-87. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
, estabelece normas de elaboração legislativa do 
~a~ F_ederal ~urant': o perl~ de ·fw:lciona- . 

mento da Assembléia NacionaJ Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 
_ Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO. 
N• 359, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Miunidpal de 
Campo Umpo Paulista (SP) a contratar 
operação de crédito no valor CCHTeSpOr.
dente, em c:ruza.dos, at98.619,00 om. 

O Senado Federa) resolve: 
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Campo 

Limpo Paulista (SP), nos termos do artigo 29 da 
Resolução n~ 93n6, alterado pela Resolução n9 

140185. ambas do Senado Federal, autorizada (o) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 19a6t9,00 OTN,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Soc:iaJ- FAS, destinado à ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água. 

Art _ _2, __ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos r~mentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item63: 

Mensagem n• 417, de I987 (n• 604187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo 
Umpo Paulista, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 200.000 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

---NOS termôs do art. 69, da Resolução h~ 01/87, 
designo o eminente Senador Severo Gomes para 1 

proferir o parecer. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB-SP. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, 
com a Mensagem n9 .417, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que a Prefeitura 
Municipal de Campo Umpo Paulista (SP), seja 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lorde Çz$ 73.298.000,00 junto ao Banco do Esta· 
do de São Paulo S/A, este na qualidade de agente 
financeiro da Caixa Económica Federal. 

1. c.n..c:teriotlcu da openção: 
A-Valor. Cz$ 73298.000,00 (COITesponden· 

te a 200.000 OTN, de Cz$ 366,49. em julho/87); 
-B-Pruoo: 

1 -de carência: 30 meses (máxima) e 15 
meses (estimada): 

2 - de amortização: 240 meses; 
c-Encargo.: 
1-jur~ I 0.5% a.a. (CEF); e 1,0% a.a. (agente 

financeiro); 
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D - Ganmtla: vinculação de quotas-partes 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICM); e ~ 

E -DestinaçÃo dos recursos: execução de 
obras do Projeto CURA. ~ 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
dona] do MinistériO da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à reaJfzaç_ão da operação em 
causa. A Caixa Econômica Federal informou ser 
viável a operação em pauta. Segundo o parecer 
apresentado pelo Banco do Estado de São ~auJo 
S/A. a operação é viável, técnica, econômtca e 
financeiramente. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a a_prova~ão da c_asa. 
tendo em vista a alta relevância soCial do pi'OJeto. 

Nos tennos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi. 
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 360, DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Miunlclp.J de 
CampoUmpoPaullsta(SP),ac
operaçio de crédito no valor de ez• 

~ 73.298.000,00 (setenta e - m11b6eo 
duzentoo e noventa e oito mil cruzacloa), 
conespondente a 200.000 OTI'I, de Czt 
366,49, emjulbo/87. 

O Senado Feder:al resolve: 

É a Prefeitura Municipal de Campo Umpo Pau
lista (SP), nos termos do artigo 29 da Resoluçio 
n' 93n6, alterado pela Resolução rf.' 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 
73.298.000,00 (setenta e três milhões. d~ 
e noventa e oito mil cruzados), correspondente 
a 200.000 OTN, de Cz$ 366,49. emjuiho/87.juntn ! 
ao Banco do Estado _de 5ao Paulo S/A, este na 
qualidade de agente financeiro da Caixa Econó
mica Federal, operação essa destinada à execu
ção de obras do Projeto CURA 

Art :2'? Esta resolução entra em vigor na dabl 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto~ (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proc:eder-se-â na sessio 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiro) 
-Item64: 

Mensagem n' 418, de 1987 (N• 605187. 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais. a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 600.000 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 
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Nos termos do art. 69, da Resolução nQ I/87, 
designo o eminente Senador Ronan Tito, para 
proferir o parecer sobre a matéria. 

O SR. ROI'IAI'I TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, 
com a Mensagem n~ 418, de 1987, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a PJ-e.. 
feitura Municipal de Juiz de Fora (MG) contrate, 
junto ao Banco de Crêdito Real de Minas Gerais 
SA, este na quaJidade de agente financeiro da 
Caixa Económica Federal, a -seguinte operação 
de crédito: 
Caracteristlcas da opem.çáo: 

A-Valor: Cz$ 226.602.000,00 (correspon
dente a 6_00.000 OTN, de Cz$ 377,67, em agos
to/87); 

B-Prazos: 
I -de carência: até 36 meses; 
2-de amortização: 240 messes; 
C-Encargos: 
1 -juros: 6,5% a.a., 
2-dei credere: I% a. a., 
3- taxa de administração: 2% sobre cada de

sembolso; 
D .:...Garantia: vinculação da quota-parte do 

ICM e/ou FPM.; 
E-Destinação de recursos: aplicação em 

obras de implantação e/ou ampliaçao de infra-es
trutura urbana e de saneamento básico no muni
cípio. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda, infonnou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
SA 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perlodo de funciona
mento da Assembléia NacionaJ Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e lega] da matéria. 

Assim sendo, conclu'tmos pelo acolhimento de 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PRQJETO DE- REsOLUÇÃO 
N• 361, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Juiz 
de Fora (MG) a contnttar openoção de 
crédito no valor conespondente em cru
zados, a 600.000 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É_a Prefeitura Municipal de Juiz de Fo

ra (MG), nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93n6, alterado pela Resolução n9 140/8.5, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspond~~e em 
cruzados, a 600.000 OTN, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais SA, este na quali
dade de agente fmanceiro d<t Caixa Económica 
Federal. A operação de crédito destina-se à apHca
ção em obras de implantação e/ou ampliação 
de infra-estrutura urbana e de saneamento básico 
no municlpio. 

Art 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (J~osé lgnáclo Ferreira) 
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úni~ 
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessáo seguinte, nos termos re-
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item65; 

Mensagem n• 419, de 1987 (n' 606/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Jussara, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 169247,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87, 
a Presidência designa o eminente Senador Jutahy 
Magalhães para proferir o parecer sobre a matéria. 

OSR.JUJ'AHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 419, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete_ à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura_ Municipal de Jussara (BA) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na quaJidade 
de gestora do F_undo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a s-e-gUinte operaçao de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 -~nominação: M_unicípio de Jussara 
1.2 -LacaJfzação (sede): Praça Máximo Gue-

des s/n"- Jussara!Bahia - CEP 44920 
2. Financiamento 

2.1 - VaJor: equivalente, em cruzados, a até 
169.247,00 OTN. 

22-Objetivo: drenagem e pavimentação de 
ruas. 

2.3-Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 _..: Éncargos: jufos de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. ~ ·~ 

2.5- Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas. de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6-Garantia: vinculação das quotas do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2. 7-Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
15/87, de 24-7-87. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece nonnas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funcJona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiros e lega] da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 
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PRQJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 362, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jusaara (BA) a contnttar operação de 
crédito no valor coJTe:SpOndente, em cro
zados, a 169.247,00 om. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jussara 
(BA), nos tennos do art. 29 da Resolução n9 93n6. 
alterada pela Resolução n" 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 169.247,00 OTN, junto à Caixa Económica Fe
dera], esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento SociaJ - FAS, desti
nado 'à drenagem e pavimentação ·de ruas. 

Arl 2ç Esta resolução entra em vigot na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão ses-uinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Jtem66: 

Mensagem n' 420, de 1987 (n' 607/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
au~a a Prefeitura Municipal de Maringá, 
Estado po Paraná, a contratar operação de 
crédito }lo valor correspondente, em cruza
dos, a 28.774,00 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer) 

Nos termos do arl 6ç, da Resolução n~ 1187, 
designo o nobre Senador Leite Chaves, para pro
ferir o parecer sobre a matéria. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, srs. senadores, 
com a Mensagem n9 420, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Maringá (PR) contrate,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora çlo flDldo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sociâl- FAS, a seguinte operação de 
crédito: ' 
1. Propo~ 

1.1 - De~minação: Município de MaringáiPR 
12-Localizaçào (sede): Rua O. Pedro n, s/n9 

Manngo-PR 
2. flnanclamento 

2.1 -Valor: equivalente, em cruzados, a até 
2& 774,00 OTN. 

2 . .2 - Objetivo: aquisição de veiculas para 
transporte escolar. _ 

23-Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti
zação: 4 (qualro} anos. 

2.4- Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmeftte, sendo o saldo devedor reajus
tado de acdrdo com o índice de variação das 
OTN. ! 

2.5. -. Co.lrjdfções de liberação: o financiamento 
~rá Iiberadcf,em parcelas, de acordo com o cro
nograma a.s.fr apresentado. 
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2.6- Garantia: vinculação de parcelas do Im~ 
posto sobre Circulação de Mercadorias- ICM. 

2.7- Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
2.072!86, de 22 de setembro de 1986. 

Nos aspectos econômico--.financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoraveJmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 363, DE 1987 

Autoriza a Ptd'eltum.Munidpal deMa
llngá (PR) a contratar operação de <R
dito no valor COI'I"eelpondente, em cruza. 
dos, a 28.774,00 0'11"1. 

O Senado Federal resclve: 
Art J? É a Prefeit~ Municipal de Maringá 

(PR), nos termos do arti_go 2~ da Resolução n~ . 
93n6, alterado pela Resolução n' 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 28.774,00 OTN, junto à Ça~ Econômica 
Federal, esta na qua1idade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento SoCia1- FAS, des
tinado à aquisição de veiculas para transporte es
colar. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDEI'ITE! (José lgnácio Ferreira) 
:;-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau· 
sa.) 

·Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a vota~ão da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEI'frE: (José lgnácio Ferreira) 
-ltem67: 

Mensagem n? 421, de 1987 (n" 608187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 19.948.000,00 Obrigações do Tesouto Na
cional- OTN. (Dependendo de patecer.) 

Nos tennos do art.. 69, da Resolução n9 1/87, 
a Presidência designa o eminente Sena. dor Rachid 
Saldanha Derzi, para proferir o parecer sobre a . 
matéria. 

O SR- RACHID SAI.DAI'IHA DERZI (PMDB 
- MS. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 42 I, de 30-11-87, o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federa] a autorização para que 
o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
contrate juntá à taixa Económica Federal a se
guinte operação de crédito: 

1. Carac:teristiéaa das operações: 
a)-Valor total: CZ$ 7.310.742.520,00, cor

respondente a 19.948.000 OTN de CZ$366.49, 
a saber: 

Programa Finansa/Finest 1 e 3 : CZ$ 
1.605.865.988,00 (4.381.200 OTN), 

PrOgrama Finansa/CT-Refinag e Refinesg: CZ$ 
1.968.710.982,00 (5371.800 OTN), 

Programa de Integração Rural (PfR} : cz$ 
1.832.450.000,00 (5.000.000 OTN); 

Programa Pinc!Finec : cz$_ 1.903 .. 915.550,00 
(5.1 95.000 OTN): 

b-Prazos: 
1-de <:arência: 24 meses, todas, 
2 -de amortização: 216 meses, todas; 

c-Encargos: 
Programa Finansa/Finest 1 e 3: 
1-juros: CEF 4% a.a., Ag. Fmanceiro 0,5% 

aa., 
2 -taxa de administração: 2% sobre o vaJor 

de cada desembolso, 
Programa Fmansa/CT-Refinag e Refl.nesg: 
~-juros: CEF 4% a.a., Ag. Financerro 1% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

de cada desembolso, 
Programa de Integração Rural (PIR): 
l-juros: CEF 4% a.a.,Ag. Financeiro 1% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

de cada desembolso, 
Programa Finc/Finec: 
1-juros: CEF 4% a.a., Ag. Financeiro 1% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

de cada desembolso: 
d- Garantia: vinculação de parcelas do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 

E-Destinação de recursos: execução de 
obras do Programa Finasa/Finest 1 e 3, Programa 
Finansafcr -Refinag_ e Refinesag Programa de In
tegração RuraJ (PIR) e Programa Finc/Finec, no 
Estado. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que, 
segundo parecer do Banco Central do Brasil, não 
deverá trazer àquele Estado maiores pressões na 
execUÇãO orçamentária de seus presente e futuros 
exercícios. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aproVação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~' l.. de I 987, que 
estabelece norma$ de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
c:o-.financeiro e legal da matéria. 

Assim_s.~c;lo. concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

Dezembro de 1987 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 364, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de Ma
to Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito no valor c:OlTeSpOiklente, em 
cruzados, a 19.9411-000 om. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1" É o Governo do Estado de Mato Gros
so do S.ul, nos termos do ~ 29 dã Resolução 
n9 da Resolução n(l 93n6, alterado pela Resoluçiio 
n~' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 19.948.000 OTN junto 
à Caixa Econôiriica Federal. A operação de cré
dito destina-se à execução de obras do Programa 
Fmansa/Finest 1 e 3. 

Art .29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgná<io Ferreira) 
- Em discussão o projeto, em turno único. 

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

~cerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sesSão Seguinte, nos termos re
gimentais. 

__ O SR. PRESIDEriTE {,J_osé Ignácio Ferreira) 
-ltern68: 

Mensagem n" 422, de 1987 (n(l 609/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Minas 
Gerais a emitir 30.000.000,00 Obrigações do 
Tesouro do Estado- OTM, elevando tem
porariamente o limite da sua dívida consoli
dada. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69, da Resolução n9 1187, 
designo o Senador Ronan Tito para proferir o 
parecer. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com -a Mensagem n~' 422, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que o Governo 
do Estado de Minas Gerais seja autorizado a ele
var, em caráter excepcional e temporariamente, 
o limite de endividamento daquela Unidade Fede
rativa, fiXado pela Resolução n(l 62/75 do Senado 
Federal, a fim de que possa emitir 30.000.000 
OTM. equivalentes a ez$ 12.050.700.000,00, con
sideradO o valOr -nominal reajustado da OTM para 
setembro/87, em ez$ 401,69: · · · ·· 

A emissão deverá ser. realizada nas seguintes 
condições: __ 

a) quantidade: 30.000.000 de OTM. equiva
lentes ao valor nominal reajustado para o mês 
de SeV87 (Cz$ 40 1,69), a Cz$ 12.050.700:000,00; 
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b) c:aracterísUcas dos títulos: 
··- - -- -

JUROS - ~,_,_._ 

Prazo Taxa Periodicidade ModaUdade 
de Pagamento 

60 meses 9% a.a. ... se~e;str~_ escriturai 

c) cronograma de colocações e vencimentos: 

Colocações v~nclmentos Quantidades 

JAN/88 
MAR/88 
JUN/88 

TOTAL 
30.000.000 

.JAN/93 
MAR/93 
JUN/93 

10.000.000 
10.000.000 
10.000.000-

d) fonna de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n9 565, de 
20..9-79, deste Banco Central; 

e) autorfução legislativa: Lei Estadual ~ 
5.828, de 6-12-71, Decretos Estaduais n91 14.325, __ 
de 4-2-72 e 17.742, de 28-1-76, Resoluções n'"' 
JA92 e 1.493, de 2-5-86 e 4.280, de 29-8-87, 
da Secretaria da Fazenda daquele Estado. 

O parecer do Banco Central do Brasjf indica 
que, uma vez realizada a referida emissão, o endi
vidamento consolidado interno do Estado d_e Mi
nas Gerais ultrapassará os limites fiXados para 
o presente exercício pelo art. 29 da Resolução 
n\' 62rt5 do Senado Federal. Considerando, toda~ 
via, que a emissão pretendida não se constitui 
em novO c:;ompromlsso para o Estado, mas so
mente a tr~onnação da dívida já existente, o 
Banco Central do Brasil entende que um trata
mento excepcional poderia ser dispensado ao 
presente pedido. -

Nos tenn~· da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabe1ece n · as de elaboração legislativa do 
Senado Fed ral durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos, favoravelmente, sob os aspectos econô
mico-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLQÇÃO 
N• 365, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de MI· 
nas Gerais a emitir 30.000.000 Obriga
çõesdoTesourodeMlnasGerals(OTM), 

---equrvarentes. a Cz• -12-0SO. 700.000,00 
(doze bUhões, dnqüenta mDhões e sete
centos mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art- 1 <;> É o GOverno do estaao -de M.inas Ge
rais autorizado a elevar, em caráter excepcional 
e temporariamente, os limites de sua dívida con
solidada interna, fixados pela Resolução n' 62!75 
do Senado Federal, para que possa emitir 
30.000.000,00 Obrigações do T escuro de Minas 
Gerais (OT.M), equivalentes a Cz$ 
12.050.700.000,00 (doze bilhões, cinqüenta mi
lhões e setecentos mil cruzados}, considerando 
o valor nominal reajustado da OTM para setem· 
bro/87, de Cz$ 401,69, cujos recursos são destina
dos ao pagamento de dívidas contraídas por 
aquele Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

t: o parecer, Sr. Pfesidente. 

_O ~R. PRESID.Ert.TE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem69: 

Mensagem nç 423, de 1987 (n9 610/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Munidpal de Rio Bran~ 
co Estado do Acre, a contratar operação de 
crédito no valor correspOndente, em cruza~ 
dos, a 386.478,05 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art 6<:>, Resolução n9 I/87, desig
no o eminente Senador Mário Maia para proferir 
o parecer. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Para emitir 
parecer.) -Sr. Preffidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 423, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizaç8o para que aPre
feitura: Municipal de Rio Branco (AC} contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
da~~~ç_g~~_rª_çiQ_fundo deApoio ao Desenvol~ 
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
I. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Rio Branco/ 
AC _ 

1.2 Localização (sede) - Rua Quintino Bo
caiuva, n<:> 214- Rio Branco/AC. 
2. Financiamento 

2.1- Valor: equivalente, em cruzados, a até 
386.478,05 OlN. 

22-- Objetivo: construção de drenagem e de pa
vímfilitição em tijolos. 

2.3 .....:: Prazo: Carência: até 03 (três) anos
Amortização: 12 (doze) anos. 

2A-Enccu:gós:juros de 2% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus· 
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 
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. 2.5 --:-Condições de Liberação: Q financiamen· 
· to Será liberado em parcelas de acordo co~ o 
_ cronograma a ser apresentado. 

2.6 - Garantia: vinculação das parcelas do 
Fundo de Participação dos Municípios- FPM. 

2. 7 - Dispositivos Legais: Lei .Municipal n9 

· 665/87, de 30-7-87. 
Nos aspectos econômico-financefros, a opera

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
. FAS. . _ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~ 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

~- NQ~ termos da Resolução n9 I, de 1987, que 
estabelece nQrrnas de elaboraçijo. legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~ 
nani.os favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acoJhimento da 
Mens:agem, nos_ termos do seguinte: 

PROJETO DE REsOL(JÇÃO 

N•366, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Rio 
Branco (AC) a contratar operação de 
crédito no valor COITelpOndente, em cru
zados, a 386.478,05 011'1-

0 Senado Federal resolve: 
Art 1' ÉaPrefeJturaMWlicipaldeRioBranco 

(AC), nos tennos do artigo ?- da Resolução n9 
93/76, alterado pela Resoluçl!o n• 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada (o) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 386.478,05 OTN, junto à Caixa Econó
mica Féderal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destimido à construção de drenagem e pavi
mentação de tijolos. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubHcação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em twno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a: votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

-·o Sif: PRESIDEI'ITE (José lgnãcio Ferreira) 
-Item 70: 

.Mensagem n~> 424, de 1987 (n~> 611/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor de (JS$ 33.488.03256 (trinta e três mi
lhões, quatrocentos e oitenta e oito mü, trinta 
e dois dólares, cinqüenta e seis centavos), 
elevando, em caráter excepcional e tempora
riamente, o ]imite do endividamento daquele 
Estado. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6' da Resolução n9 1/87, 
a presidência designa o nobre Senador Meira Fi~ 
lho para proferir o Parecer. ' 

O SR- ME1RA ALHO (PMDB - DF. Para 
proferir parecer.) -~r. Presidente, Srs. senadores, 
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o Senhor Presidente da República submete aq 
Senado Federal, nos termos do art. 42, item VI, 
da Constituição, a proposta para que seja autori
zado o Estado do Rio de Janeiro a elevar, excep
cional e temporariamente, o limite de endivida
mento daquela Unidade Federativa, fixado pelo 
parágrafo único do arl 39 da ResOlução- Jll' 62, 
de 28-10-85, a fim de que possa contratar oPera
ção de crédito no montante equivalente a US$ 
33,488,032.56, destinada à rolagem de 100% das 
parcelas de principal vencidas em 1986 e vencí
veis em 1987, relativas ao empréstimo externo, 
no valor deUS$ 110,000,000.00 milhões, contra
tado em 1980. Para atender as disposições do 
Regimerito Interno e da legisJação pertinente, fo
ram ane»ados ao pro<:essado os documentos ne
cessários ao conhecimento da operação e de sua 
finalidade. 

O Departamento- de Operações com TítUlos 
e Valores Mobiliários (Demob-Bacen) aprovou fa
voravelmente à realização da operação. No mes
mo sentido pronunciou-se a Secretaria do Tesou
ro do Ministério da Fazenda, visto estar a mesma 
inserida nos objetivos do Plano de Saneamento 
Fmanceiro doS Estados. 

Isto posto, somos pela aprovação do pedido, 
nos termos do seguinte 

PRClJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 367, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar, em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de 
sua dívida consoUdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art 19 É o Governo do Estado do Rh de Ja
neiro· autorizado a elevar, excepdonal e tempora
riamente, o limite de endividamento fiXado pela 
Resolução rt' 62, de 28-1 0..85, do Senado Federal, 
a fim de que possa contratar operação de crédito 
no montante equivalente a US$ 33,488,032.56 
(trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e 
oito mil, trinta e dois dólares e cinqüenta e seis 
centavos), destinados à rolagem do total das par
celas de prlndpal vencidas em 1986 e vencíveis 
em 1987, relativas a empréstimo externo no valor 
de US$_110,000,000.00 (cento e dez milhões de 
dólares), contratado em 1980. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEl'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 71: 

Mensagem n9 425, de 1987 (n9 612/87, 
na origem), relativa a proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a emitir 9.576.900,00 Obrigações do 
Tesouro do Estado, elevando temporaria
mente o limite da sua dívida consolidada. 
(Dependendo de pare<.::er.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou-

sa para profetir parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOOSA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Corri é. Mensagem n9 425, de 1987, C? Senhor 
PresJdente da República submete à deliberação 
do Senado Federal proposta para que o Governo 

JUROS 
Prazo 

do Estado do Rio de Janeiro seja autorizado a 
elevar em caráter excepcional e temporariamente, 
O limite de endividamento interno daquela Unida
defederativa, fixãdo pela Resolução if. 62fl5, do 
Senado -Federa_!, para qUe possa emitir 
9.576.900,00 QTRJ, no montante de Cz$ 
3.616.907.823,00 (três bühões, seisçenfos e de-
zesseis milhões, noVecentos e sete mil, oitocentos 
e vinte e três cruzados). 

Modalidade 
Taxa Perlodlddade 

de pagamento (') 

5anos 13% .... semestral P • Ne 

("') = P- ao portador 
Ne - nominativa - endossável 

b) cronograma. de colocações e vencimen
tos: 

Colocações Vencimentos Quantidades 

JAN/88 JAN/93 1.500.000 
FEV/88 FEV/93 1.500.000 
MAR/88 MAR/93 1.500.000 
ABR/88 ABR/93 1.692.300 -
MAI/88 MAI/93 1.692.300 
JUN/88 JUN/93 1.692.300 

TOTAL 9.576.900 

a) carac:teristicas 00. líbd011: 

c) fonna de colocações: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução n9 565, de 
20-9-79, do Conselho Monetário Nacional, divul
gada por este Bari.Co Central; 

d) autorização legislativa: Decreto-Lei n9 
22, de 15-3-75. 

O parecer do Banco Central do Brasil adverte 
que, antes mesmo da presente emissão, a dívida 

-""'·consolidada interna do Estado do Rio de Janeiro 
já ultrapassa o limite fixado pela Resolução n9 
62175 supramendonada. O Banco Central do 
Brasil reconhece, porém, que essa emissão será 
autorizada, em caráter excepcional, pelo rato de 
-que·a-mesma não coristituir a c:rlação de uma 
nova· -responsabilidade, mas sim a prorrogação 
de-um compromisso já existente; em segundo 
lugar porque, face a sua diffcil siblação financeira, 
o Es!ado do Rio de Janeiro não dispõe de recursos 
para realizar o resgate dos papéis vencíveis no 
próximo exercido. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econõmi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PRClJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 368, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a emitir 9.576.900 Obriga
ções do Tesouro do Eotado do Rio de 
Janeiro (O'IR.J), no montante de ez• 
3.616.907.823,00 (trb bilhões, oelscen· 
tos e dezesseis milhões, novecentos e 
sete mil e oitocentos e vinte e trü auza
dos), 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Ja

neiro, nos termos da Resolução n9 62!75 do Sena
do Federal, autorizado a elevar, em c:aráter excep
donal e temporalmente, o limite da sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa emitir 
9.576.900 Obrigações do T escuro do Estado do 
Rio de Janeiro (OTRJ), equivalente ao valor rea
justável da OTRJ para o mês de agosto de 1987, 
a Cz$ 3.616.907.823,00 (três bilhões, seiscentos 
e dezesseis milhões, novecentos e sete n:JÜ e oito
centos e vinte e três cruzados), operação essa 
destinada ao giro da sua dívida consolidada inter
na intralimite mobiliária, vencível no exercício de 
1988. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto em turno único,_ (Pau
sa.) 
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t:fão havendo quem peça a palavra, encerro 
a dts_cussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se--á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 72: 

Mensagem n' 426, de 1987 (n' 613/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Inês, Estado do Maranhão, a contratar opera
ção de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 280.000 Obrígações do Tesouro 
Nacional- O:rN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Alexandre Costa 
para proferir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MA 
=::roferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-

Com a Mensagem n;o 426, de __ l987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizaçiio para que a Pre
feitura Municipal de Santa Inês (t'1A) contr~ .. jun
to ao Banco do EstadO do Maranhão S/A, este 
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco
nómica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Valor: Cz$ 70.436.800,00 (corresponden
te a 280.000 OTN de ez$ 251,56, em maio de 
87): 
B-Prazos: 

1 -de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - EllcafJios: 

1 -Juros: 4,5% a.a; 
2 -Taxa de administração: 2% sobre o valor 

do empréstimo, descontados, proporcionalmen
te, de cada parcela liberada; 

O- Garantia: vinculação das quotas do fun
do de Participação dos Municfpios (FPM) e do • 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM): 

E - Destinação de recursos: implantaçao 
do Dtstrito Industria] de Santa Inês e serviços de 
pavimentação em vias urbanas na sede municipal. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesollri, Na-. 
donal da Fazenda infonnou hada ter a opor quan
to à realização da operação que é té.cilica: e fDlaiÍ· 
ceiramente viável, segundo o parecer do Banco 
do Estado do Maranhão S/A 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
.ogos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução. n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado federal durante o perfodo de funciona
mento da AssembJéia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econ6mi
co-financeiro e legal da matéria. . 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
, mensagem, nos termos do seguinte: 

- - PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 369, DE 1987 

Autoriza a Pld'eltura Munlclpal de San
ta Inês (MA) acontrataropemçãodec:ré
clto no valor c~nte, em cruza
dos, a 280.000 01'1'1. 

-O Senado federal resolve: 
Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Santa Inês 

(MA), nos termos do art 2:1' da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operaçáo de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 280.000 OTN junto ao Banco do Estado do 
Maranhão S/ A, este na qualidade de agente fman
ceiro da Caixa Económica Federal. A operação 
de crédito destina-se à implantação do Distrito 
Industrial de Santa Inês e serviços de pavimen
tação em vias !.Lrbanas na sede municipal. 

Art 2'i' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. {Pau
so.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discuss_ão. 

Ecerrada a discussão, a votação da matéria pro
ceder-se·á na sessão seguinte, nos termos regi
mentais. 

O SR. ~IDEI"ff'E (José Ignácio Ferreira) 
-Item 73: 

Mensagem n• 427, de !987 (N• 614/87, 
na orig~). relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Inês. Estado i:l.o Maranhão, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,· a 30.451,13 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. (Dependendo de Pare
cer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Alexandre Costa 
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MG. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
doreS; 

Com a Mensagem n~ 427, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Santa Inês (MA) contrate, jun
to à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: . 

1. Proponente 
l.l Denominação: Munlcfpio de Santa Inês. 
12-"'0L.ocalização (Sede): AV. Senador Alexan-, 

dre CóS!a -Santa Inês-MA 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruza dÓs, a até 
30.451,13 OTN. 

2.2 Objetivo: execução de calçamento, 
meios-fios e sarjetas. 

2.3 PrazO: Cafência: até 3 (três) anos. Amorti
laçAo: 9 (~) ano~~ . 

_ 2.4 Enc;;argos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralrilente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o finanaciamen
to será liberado em parcelas, de acordo com o 
cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos M.Wlicipios-FPM. 

2:1 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
092/86, de 3-6-86. 

Nos aspectos .econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos an6-
logos que têm merecido a aprovação da Casa. 
tendo em vista a alta relevância social do ProjetD. 

Nos termos da Resoluçao nQ 1, de 1987, que 
, estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado federal durante o período de funciorJa.. 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi· 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESÕLUÇÃO 
N• 370, de !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
- Inês (MA) a contratar openoçio. 
de crédito no valor <:OII'eSpondente, em 
!'J'UZlldos, a 30.451,13 01'1'1. 

O Senado Federal resolve: 
M 19 É a Prefelb,lra Municipal de Santa Inês 

(1'1\A), nos te~os do artigo 29 da Resolução r1' 
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada (o) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 30.451,13 om. junto 
à Ca.Qca Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do fundo .de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social- FAS, destinado à execução de 
calçamento, meios-fios e satjetas, ___ _ 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
_ de sua publicação. - _ 

É o Parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. PRESIDEI'ITE (José ignácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) . , 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentai!õ:;. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 74: 

Mensagem n9 428, de 1987 (n"' 615/87, 
na rn:tgem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Pref~itura MlDlicipai de Turvo, 
Estado de Santa Catarina, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzado&.-a 11.400,00 Obrigações do Tesou· 
ro Nacional - Om. (Dependendo de pare
cer.) 

Nos termos do art. 69, da Resolução n9 I, de 
1987, designo o nobre Senador Ronaldo Aragão _ 
para proferir parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o res~ p_rojeto ~ resolução. 
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O SR. ROI'IIILDO ARAGÃO (PMDB- RO. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n>? 428, de 1987, o Senhor 
Presidente da Repúb~ca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Turvo (SC) contrate, junto 
à Caixa Econômica FederaJ, esta na qua1idade 
de gestora do FLUldo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 - Denominação: Município de Turvo. 

12 - Localização (sede): Rua Nereu Ramos, 
588- Turvo/SC. 

2. Flnandamento 

2.1 - Valor: equivalente, em cruzados, a até 
I 1.400,00 OTN. 

22 - Objetivo: aquisição de equipamentos 
para o transporte escolar. 

23 - Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amor
tização: 4 (quatro) anos. 

2A - Encargos: juros de 3% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor rea
justado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 - Condições de liberação; o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo com 
o cronograma a ser apresentado. 

2.6 - Giirãntia: virlC:iüação-âe parcelas do lm· 
posto sobre a Orculação de Mercadorias -ICM. 

2.7 - Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
665/87, de 27 de abril de 1987. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos tennos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Cons_tituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 371, DE 1987 

Autoriza a ~feitura Munldpal de Tur
vo (SC) a contratar openoção de crédito 
no valor coiTeSpOndente, em cruzados, 
a 11.400,000TN. 

O S.enado Fec.ieral resolve: . _ 
Art J9 É 3Prefeitura_MunicipaideTwvo(SC), 

nos tennos do art. 29 da R~o!ução n9 93n6, alte
rado pela Resolução n9 140fli5, ambas do Senado 
Federa1, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
11.400,00 OTN, juntf'\.\ Caixa Econôffiica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti-

nado à aqulsiçáo de equipamentos para o trans
porte escolar. 

_M. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

:t: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-à na sessão seguinte, nos teiTT1oS re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Item 75: 

Mensagem n9 429, de 1987 (n~ 616187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 399.600,00 ObrigaçõeS do 
Tesouro Nacional- OTN (Dependendo de 
parecer.) 

Nos tennos do art 6~. da Resolução n9 l, de 
1987, designo o eminente Senador Jutahy Maga
lhães para proferir parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dore_s_: 

Com a Mensagem n~ 429, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado FederaJ a autorização para que a Pre
feituraMunicipa1 de Vitória da Con<Juista (BA) con
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~ 
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
1. Proponente _ 

1.1 Denominação: Município de Vitória da 
Conquista. 

12 Localização (sede): Praça Joaquim Correia 
Q9 55 Centro - Vitória da Conquista!BA- CEP: 
45100 
2. Financiamento 

2.1 Va1or Cz$ 83.104.812,00: equivalente, em 
. cruzados, a até 399.600,00 OTN. 

22 Objetivo: implantação de pavimentação, 
meios-fios e calçada. 

23 Prazo: carência até 3 (três). Amortização: 
12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será Uberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

.2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM; 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 406, 
de 2-4-87, publicada no Diário Oficial do Estado 
da Bahia, em 29-4-87. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do_ 
FAS. 

Dezembro de 1987 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa:, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termoS da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa 00 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constitu_inte, opi
namos favoravelmentê: sob os aspectos econômi
co-financ.eiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO 
N• 372, DE 1987 

Autoriza a Piefeltura ·lihinfdpid de VI
tória dã Conquista (BÃ), a contratar 
operação de crédito no valor cOITe:Spon· 
dente, em cruzados, a 399.600,00 om. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 ~ É a PrefeitUra Municipal de Vitória da 

Conquista (BA), nos tennos do artigo 29 da Reso
lução n~ 9306, alterado pela ResolUção 09 140/85, 
ambas do Senado Federa1, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor_ correspondente, em 
cruzados, a 399.600,00 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de paVimentaÇão, 
meios-fios e calçada. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

I:: o parecei, Sf~ PreSidente. 
O SR. PRESIDEI"ff'e (José lgnácio Fe(reira) 

-Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos tennos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreiro) 
- Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n9 273 de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei do Senado n<' 99/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecersentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Sr . 

Presidente, solicito verificação de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 

- Sendo evidente a inexistência de quorum, a 
Presidência deixa de proceder à verificação solici
tada, declarando prejudicado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas com a _seg'uinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 8, de 1986 (n9 6.93_3/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a utilização de 
imóveis residenciais de propriedade da União, das 
entidades da Administração Federal e das funda· 
ções sob supervisão ministerial, localizados no 
Distrito Federa1. (Dependendo de parecer.) 
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-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 29, de 19$7 (n~' 5.084/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a regulamentação 
da atividade de Zelador e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

-3-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

da Câmara n• 38, de 1987 (n' 29/87, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria cargos na Procuradoria 
RegionaJ do Trabalho da 15• Região, em Cam~ 
pinas, São PauJo, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 
-4- _. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Cámara n• 48, de 1987 (n' 9/87, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criaçao e extinção 
de Cargos nos Quadros Pemianentes das Secre
tarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribu
nais Eleitorais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário. 

1"' Pronunciamento- favorável ao projeto. 

21' Pronunciamento - contrário às emendas 
apresentadas. 

-5-
Discussão, em segundo turno, do_ Projeto de 

Lei do Senado n9 14, de 1986, de autoria do Sena~ 
dor Affonso Camargo, que altera dispositivos da 
Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
institl.Ü o Código NadonaJ de Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-6-
Discussâo, em segundo turno, do Projeto de 

Lei doSenadon>'37,de 1987, deautorfadoSena
dor Nelson Carneiro, que determina a instalação 
de equipamentos antipolulção em veículos auto
motores de uso urbano, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de ResoJu

ção n9 343, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 33.909.410 Obrigações do TesoUro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em-plenário. 
-8-

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu
ç!o n9 348, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 36.36.5,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 349, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 218.67 4,76 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

10 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-. 

ção rt' 350, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no va!or corres
pondente, em cruzados, a 44.766,27 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 351, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 62.546,52 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

12 
Votação, em twno único, do Projeto de Resolu

çãO ri1> 352, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pompéia, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 17.678,57 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-- 13 
Votação, em turno único, do Projeto de ResoJu

ção n9 3.53, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltumbiara, Estado de Goiás, a con
tratar operação de crédito no valor _correspolí-
dente, em cruzados, a 448261,07 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

14 
Votaçáo, em turno único, _do Projeto de Resolu

ção ~ 354, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 397.803,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

15 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 355, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3712Bb,OO Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

16 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 356, de 1987, que autoiiza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00 Obrigações do TeSouro Madonal
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. _ 

17 
Votação, ~ein tUIT)O único, do Projeto de R~solu

ção no 357, de 1 98_7, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operaç~ de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a_ 
25.ooo;ooo~OO ObrigaÇões-dO Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

18 
Votação, em turno único~ do Projeto de Resolu

ção n9 358, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Campo Grande, Estado _do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
2.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, tendo _ _ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

19 
Votação, em turno único, do Projeto de Re~oluw 

ção n? 359, de 19B7, que autoriza a Prefe1tura 
Municipal de Campo Umpo Paulista, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 198.619,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 360, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Umpo Paulista, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 200.000 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

21 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 361, de 1987, que autoríza a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 600.000 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-22-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 362, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal deJussara, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no val.or correspondente, em 
cruzados. a 169247,00 'ObrigaÇões do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-23-

Votação, em turno único, do Projeto de R~olu~ 
çáo n? 363; de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 28.774,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-24-
_Votação, ~m turno único, do Projeto de Res_olu· 

ç:ão n9 364, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a contratar opera
ção de crédito no valor co~espondentE;!. em cruza
dos, a 19.948.000,00 Obrigações do T escuro Na-
cional - OTN, tendo __ -

PARECER FAVQRÁVEL. proferido em plenário. 

-25-
Votação, em turno único, do Projeto de Re~olu

ção n~ 365, de (987, que autoriza o Governo do 
Estãdo de Minas Gerais a emitir 30.000.000,00 
Obrigações do Tesouro do Estado- OTM, ele
vando temporariamente o limite de sua dívida 
consolidada, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-26-

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolu-
, ção n9 366, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
' Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, a con
, tratar operação de crêdito no valor correspon
dente, em cruzados, a 386.478,05 Obrigações do 

· Tesouro Nacional- OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-27-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 36,7, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Jan~iro a contratar operação 
de crédito no valor corr:espondente a US$ 

· 33,488,032.56 (trinta e três milhões, quatrocentos 
e oitenta e oito mil, trinta e dois dólares e cinqUen

. ta e seis centavos), elevando, em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de endivida.. 
mento daquele Estado, tendo --

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-28-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 368, de 1987, que autoriza o Governo do _ 

' Estado do Rio de Janeiro a emitir 9.576.900,00 
Obrigações do Tesouro do Estado, elevand~ tem~ 
porariamente o limite de sua dívida consolidada, 
tendo --

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-29-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 369, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Inês, Estado do Maranhão, 
a contratar. operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 280.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proférláo.em plenário: 

-30-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n' 370, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Inês, Estado do Maranhão, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 30A51,13 Obrigações 
do Tesomo Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-31-

. Votação, em turno llnico, do Projeto de Resolu
ção n9 371, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres· 

, pondente, em cruzados, a 11.400,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. ~ 

-32-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
' ção n9 372, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
1 Municipal de VItória da Conquista, Estado da Ba~ 
, hia, a contratar operação de crédito no va1or cor
. respondente, em cruzados, a 399.600,00 Obriga
ções do Tesotirõ Nacional- OTN, tendo 

· PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-33-

Mensagem n9 374, de 1987 (n9 550/87, na ori-1 . 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no váJor 
correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obri
gações do Tesouro Naciom!l- OTN. (Depen· 
dendo de Parecei.) 

-34-
Mensagem n9 375, de 1987 (n9 551187, na ori

gem), relativa à propOsta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 453.600,00 Obri
gações do- Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

-35-

Mensagem n9 376, de 1987 (n~ 552/87, na ori
gem), relativa à proposta par que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de lbicaraí, Estado da Bahia, 
a contratar operaçã9 de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 350.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

-36-
Mensagem n9 43o, de 1987 (n9 617/87, na ori

gem), relativa à propostapara que seja autorizado 
o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cii.iiaOOs, a 6.172,87 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. (Dependendo de Parecer.) 

-37-

Mensagem n<? 431, de 1987 (n"' 618187, na ori
. gem}, relativa à proposta para que seja autorizado. 

o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 3.356,78 Obrigações do Tesouro Na
clona!- 011'1. (Dependendo de Parecer.) 

- . .. ---

-38-
. Mensagem n'~432, de 1987 (n9 619/87, na ori
gem), relativa à proposta par que seja autorizado 
o GoVerno do Estado do Espirita Santo a contratar 
opeici.Ção de crédito no valor correspondente, em 
cr;uzados, a 336.080,33 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (qependendo de Parecer.) 

-39-
Mensagem n' 433, de 1987 (n' 620/87, na ori

gem), relativa à proposta par que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Vrt6ria, Estado do Espí· 
rito Santo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a I 10.757,77 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De-
pendendo de Parecer.) 

-40-

Mensagem n9 434, de 1987 (n9 621/87, mi Ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de VItória, Estado do Espí
rito Santo, a contratar operação de crédito nó 
valor correspondente, em cruzados, a 452.142,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (De-
pendendo de Parecer.) 

O SR- PRESIDENTE (José lgnáclo Ferre~a) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 mi
nutoS) 

Dezembro de 1987 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 67, DE 1987 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições legais constantes do De
creto Legislativo 11' 114, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto Legislativo 09 18, de 1986, considerando 
o disposto no art. & do Decreto--lei n9 2335, de 
12 de junho de 1987, resolve: . ~ 

Ari 19 OS valores dos subsídios (parte fixa 
e variável) dos Senadores da Repúblíca, bem co
mo a ajuda de custo fixados pelo Ato n9 63, de 
1987, da Comissão Diretora, ficam reajustados 
em 10,56% (dez vírgula cinqüenta e seis por cen
to). a partir de 19 de dezembro de 1987. 

Art. 29 Este Aro entra em vigor na_ data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Sala da ComissãO Diretora, 19 de dezembro 
de 1987. -Humberto '-"c:enJ~ J!ISé lgnádo 

. Fen-elra -Lourival Baptista- Jutahy Maga-~ 
lbies - Odadr Sciues - l>lrc:eu C..melro 
-J~oCu~-F~R~ 

ATO DA COJIIIISSÃO DIRETORA 
f"'9 68, DE 1987 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais e conside
rando as disposições constantes do art. 89 do De
creto-lei n92.335, de 12 de junho de 1987, resolve: 

Art. 19 Os valores de vencimentos, salários, 
salários-família, gratificações e proventos dos ser
vidores do Senado federal, de que trata o /1WJ 
n9 59, de 1987, da Comissão Diretora, ficam rea
justados em 10,56% (dez vírgula cinqüenta ~seis 
por cento) a partir de 19 de dezembro de 1987. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se aos valores de salário-base e gratificaç6es 
dos servidores do Centro de]nformática e Preces

, sarnento de Dados .=. PRODASEN. 
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação 

deste Ato correrá à conta das dotações destinadas 
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisio
nados. no Orçamento Geral da União. 

Art .39 Este AfD entra em_ vjgor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora, em 19 de dezembro 
de 1987. -Humberto '-"<ena- José Ignédo 
Fen-elra-LourivaiBaptlsta-Jutahy MagaC 
Iháes - Odadr Soares - Dln:eu Carneiro 
-Joio Cu~- F'nmdst:o R~. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
1'1• 31, DE 1987 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições reginientais e tendo em 
vista anterior decisão da Comissão Diretora, re
solve: 

Com a finalidade de cobrir a manutenção com 
aquisição de material e serviços necessários ao 
perfeito fundonamento da Barbearia, fixar as ta
xas de serviços conforme a seguinte tabela: 

-Cabelo ,,_, ......................................... ez$ 60,00 
Barbo,, __ ,,,,,_,,, .......................... ez$ 60,00 
f\'\anicure _,_.,,, _________ ez$ 50~00 
Eng~ ,,_,,, __ ,, ... _ .. _ .. ,_ .. _,__ ez$ 2o,oo 

Senado Federal, 1Y de dezembro de 1987. _
·Senador Jutahy Magolhães, Prlmeiro-Secretá
;rio elo Senado Federal. 
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1 -ATA DA 11• REUNIÃO, EM 2 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

1.1 - ABERTURA 

1.1.1 - Comunicação da Presidência 

- lnexistêncta de "quorum" para abertura 
da sessão e convocação de sessão extraor
dinária a realizar-se hoje, às 20 -horas, com 
Ordem do Dta que designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 

2-EXPEDlEI'ITE DESPACHADO 

2.1.1 -Mensagens do Senhor Presi-
dente da República 

-1'f~"' 435 a 441187 (n~ 622 a 628/87, na 
origem), referente a pedido de empréstimo 
interno. 

2 - ATA DA 90• SESSÃO, EM 2 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

2.1-ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 -Leitura de projetas 

-Projeto de Resolução n9 373/87, de auto
ria da Comissão Diretora, que revoga dispo
sições do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, aprovado pela Resolução no 
5Bn2 ·e alterações posteriores. 

-Projeto de Resolução n~' 374/87, de auto
ria da Comissão Diretora, que altera o Regula
mento Administrativo do Senado Fedéral. 

2.2.2 - Oficio 

- Do Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, comunicando decisão daque
le Coleg!ado sobre a apreciação das indica
ções para membros do Supremo Tribunal Fe
deral e Tribunais Superiores. 

SUMÁRIO 
2.2.3 - Requerimentos 

N<t 275/87, de urgência para o Projeto de 
Resolução n\0 288/87, relativo a pleito da Prefei
tura Municipal de Uberaba - MG. 

- N9 276/87, de urgência para a Mensagem 
n9 3_65/87, re1ativa a pleito da Prefeitura Muni
cipal de Uberaba - MG. 

2.2A - Comunicações da Presidência 
_::_~ReCebimento do Oficio n9 S/51, db Go

verno do Estado de São Paulo, solicitando au
torização do Senado a fim de que aquele Esta
do possa realizar operação de crédito no valor 
deUs$ 63,200,000.00, paTa oS fiús -que espe
cifica. 

- Recebimento dq_ Ofício n~ S/52, do Go
verno do Estado de Goiás, solicitando autori
zação do Senado, a fim de que aquele Estado 
possa realizar operações de crédito externo 
no valor deUS$ 20,760,000,00. 

22.5 ......:. biscúrsos dó Expediente 

SEIYADOR LEI7"E CHA ~S - Aprecíaçãp 
do "Centrão." 

SE!YADOR NELSON CARNEIRO. pela or· 
dem -Sugerindo à Mesa a aplicaçAo- do po
der de censura ao discurso do orador que 
o antecedeu na tnbuna e apartes dados ao 
mesmo. 

SENADOR MAUR!ao CORRI':A. como Li
der-Esclarecimentos quanto ao usada pala
wa por V. &, em sessdo anterior, ao apreciar 
a indicação de nome para vaga no Tribunal 
Federal de Recursos. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n» 8, de 1986 
(n~ 6.933/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a utilização de imóveis residenciais 

de propriedade da _União, das entidades de 
Administração Federal e das Fundações sob 
supervisão ministerial, localizados no Distrito 
Federal Discussão adiada por 24 horas, nos 
termos do Requerimento n9 278/87. 

Projeto de Lei da Câmara nc 29, de 1987 
(no 5.084/85, na casa de origem), -de-íiuciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a regulamentação di3 atividade de 
Zelador e dá outras providências. Encerrada 
a discussão, do projeto e da emenda, após 
parecer proferido pelo Senador Virg11io Távora, 
devendo a votação ser feita na sessão seguiri
te. 

Projeto de Lei da Câmara n" 3S, de 1987 
(n9 29/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho 
da 15~ Região, em Campinas, São Paulo, e 
dá outras providências, Aprovado, em pri
meiro turno. 

Projeto de Lei da Câmara n" 48, de 19"87 
(n99/87, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação e extinção de Cargos nos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Tribunal Su
perior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Elei
torais, e dá outra-s providências. Aprovado, 
em primeirO turnO. 

Projeto de Lei do Senado n? 14, de 1986, 
de autoria do Senador Affonso CamargO, que 
altera dispositivos da Lei n9 5.1 08, de 21 de 
setembro de 1966, que institui o Código Na
cional de Trânsito. Aprovado. 

Redação final do Proleto de Lei do Senado 
o? 14/86. Aprovada. A Câmara dos Depu
tados. 

Projeto de Lei do Senado no 37, de 1987, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
determina a instalação de equipamentos anti-
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poluição em veículos autornotores de uso ur
bano. Aprovado. 

Redação firial do Proieto de Lei do Senado 
n9 37/87. Aprovada. A Cârriafa dos Depu
tados. 

Projeto de Resolução n" 343, d~ 1987, qüe 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
a contratar. operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 33.909.41 O Obri
gações do T escuro Nacional - OTN. Apro
vado, tendo usado da palavra no seu encami
nhamento os Srs. Roberto Camp·os, Márcio 
Lacerda e Leite Chaves. 

Redaçáo fanai do Projeto de Resolução n~ 
343/87. Aprovada~ A promu1gaçâo. 

Projeto de Resolução n~ 348, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro,~ contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 36365,02 Obrigações do Tesourei Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
348/87. Aprovada. À promu1gação. 

Projeto de Resolução n~ 349, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a218.674,76 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
349/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 350, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frfo, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 44.766,27 Obdgaç6es do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolu_ção n~ 
350187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 351, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
~do do Rio deJaneiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 62.546,52-0brigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 
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Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
351/87. Aprovada. À promulgação. 

ProjetO-de Resoluç.3.o n~'352, de 1987,.que 
autoriza a Prefeitura Municipar de Pompéia, 
Estado de São Pau1o, ~ contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 17.678,57 Obrigações do Tes-ouro Na
dona! - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 
352/87. Aprovada. À promu1gação. 

Projeto de R~solu_ç~ n9 353, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltumbiara, 
Estado de Goiás, a contratai- operação de cré
dito n_o valor correspondente, em cruzados, 
a 448.261,07 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN: Ap~_vado. 

Redação final do Projeto ºe R~olução n9. 
353/á7, AProvada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n11 354, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no val_or correspondente, em cruzados, 
a 397.003,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Aprovado .. 

Redação _ ~aJ do proj_eto çje Resolução no 
354/87-. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 355, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 371.280,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

Redaçâo fanai do Projeto de Resolução no 
355/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n° 356, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 391.695,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redaçáo fmal do Projeto de Resolução n_9 

356/87. Aprovada. À promu1gaçâo. 
PrOjeto de Resolução n" 357, de 1987, que 

atrtoriza_o_ Governo do_ Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 25.000.000,00 Obriga-

ções do Tesouro Nacional - OTN. Aprova
do. 

Redação final do Projeto de Resolução n_9 

357/87. AprOvada. À promu1gação. 
Projeto de Resolução no 358, -de _1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.000.000 Obrigações_ 
do Tesouro Nacional- OTN, Aprova~o. 

Redação fanai do Projeto de ResOlução no 
358/87, AproVada. À promulgação. 

Projeto de_ Resolução no 359, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Lim
po Paulista, EStado de São Paulo, a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 198.6l9,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN, Aprovado. 

Redação final do Prcijeto de ResolúÇão no 
359187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução no 360,-de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Lim
po Paulista, Estado de São Paulo,·a J::ontrat& 
operaçáo de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 200.000 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fanai do Projeto de Resolução nç 
360/ST AprOvada. À promulgação. -

Projeto de Resolução n9 361, de 1987, Que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de fora, 
Estado de Minas úerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 600.000 -olirigações do T escuro-Nado
na! - OTN. Aprovado. 

Redação fanai do Projeto de Resolução n9 
361/87. Aprovada. À promulgação. 
· Projeto de Resolução n9 362, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Jussara, Es
tado da Bahi~. a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
169.247,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução no 
362/87. AprOvada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n\' 363, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Es
tado do Paraná, a coritratar oPeração de cré-
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dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 28.774,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fina] do Projeto de Resolução n'~ 
363/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução nr364, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso . 
do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
19.948.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
364/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 3_65, de 19.87, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, 
a emitir 30.000.000,00 Obrigações do Tesou- · -
ro do Estado - OTM, elevando temporaria
mente Q limite da sua dívida consoiiOada, . 
Aprovado. 

Redação final do Projeto: de Res.olução _ n9 
365/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 366, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 386A78,05 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
366/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 367, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janei
ro, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, a (JS$ 33,488,032.56 (trinta 
e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito 
mil, trinta e dois dólares, cinqüenta e seis cen
tavos) elevando, em caráter excepcional e 
temporariamente, o limite de endividamento 
daquele Estado, Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
367/87_. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n? 368, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio deJanei- · 
ro a emitir 9.576.900,00 Obrigações do Te
Souro do Estado, elevando temporariamente 

· o limite da sua dívida consolidada, Aprovado. 
· Redação fmal do Projeto de Resolução rt' 
368/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 369, de 1987, que · 
autoriza a PrefeitUra Municipal de Santa Inês, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados,· 
a 280.000 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
369/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n? 370, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Inês, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 30.451,13 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n? 
370/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 371, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Turvo, Esta~ 
do de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza-

dos, a 11.400,00 Obtigáç'õéS,dd Tesouro Na- Mensagem n~ 432, d~ 1987 (n9 619/87, na 
çioQal __,. OTN, Apnryado. f , origem), relativa à proposta para que seja auto-

Redação fmal do Projeto de Resolução n? rizado o Govemo do Estado do Espirita Santo 
·371/87. Aprovada. À promulgação. " a contratar operação de crédito no valor cor-

Vrojeto de Resolução nç 372, de 1987, quê respondente, .em cruzados, a 336.080.33-0bri-
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória dâ gações do T escuro .Nacional- OTN. Encer-o 
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operei- rada a discussão do Projeto de Resolução 
ção de crédito no valor correspondente, erÍl rT' 380/87, oferecido pelo Senador José Igná--
cruzadós, a 399.600--;-QO Obrigações do TeSeU- do Ferr~ira, em parecer proferido nesta data, 
ro Nadonal- OTN. Aprovado. devendo a votação ser feita na sessão seguin-

Redação fmal do .Projeto de Resolução- Q? te. Mensagem n? 433, de 1987 (n? 620.· /87, oa 
372/87: Aprovada. À promulgação. 

Mensagem n? 374, de 1987 (n? 550/87, nP origem),relativaàpropostaparaquesejaauto-
rizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 

origem), relativa à proposta para que seja auto- do Espirita Santo, a contratar operação de 
rizada a Prefeitura ~nicipal de Feira de Sani:a- o. 

-ria, EstadO da Bahiã, a cOrltiataf Operação cfe' - _Crédito no valor ç:qr~P,ondente, _em c_ruz~dos, 
a 110.757,77 Obrigações do TesourO Nacio-

crédito no valor correspondente, em cruzados, nal- OTN. Encerrada a discussão do Pra. 
a 400.000,00 ObrigaÇõeS do TesoUro -Nado-... 
nal- OTN. Encerrada 8 discussão~ do Pro- · jeto de Resolução n? 381/87, oferecido pelo 

jeto de Resolução n~ 375/87, oferecido pelo ~=~~~:~.~~~~~%~~:aa:~~;i~~~~~s~ 
Senador Jutahy Magalhães, em parecer prof e- são seguinte. 
rido nesta data, devendo a votação ser feita Mensagem n9 434, de 1987 (n9 621/87, na 
na sessão seguinte. · 

origem) relativa à proposta para que seja auto-
Mensagem n9 375, de 1987 (n? 551/87, na rizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 

óifQem), ielativa à proposta paia que seja auto-- do Espírito Santo, a coritratar operação de 
rizada a Prefeitura Municipal de Feira de Santa- crédito no valor correspondente, em cruzados, 
na, Estado da Bahia, a contratar operação de a 452.142,00 Obrigações do Tesouro Nado-
crédito no valor correspondente, em cruzados, na!- OTN. EnCemtda a discussão do PrO. 
a 453.600,00 Obrigações do Tesouro Nada. jeto de ResoluçãO n9 382/87, oferecido pelo 
nal- OTN. Encenada a discussão, do Pro- Senador João Calmon, em parecer proferido 
jeto de Resolução n9 376/87, oferecido pelo nesta data, devendo a votação ser feita na ses-
Senador Jutahy Magalhães, em parecer profe- são seguinte. 
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessáo seguinte. 2.3.1-Matérlas ãpredadãs após a Or-

dem do Dia 
Mensagem n<> 376, de 1987 (il9 552/87, na _Projeto de Resolução n• 288/87, em re@-

origem), relativa à proposta Para que seja auto-- me de urgência. nos termos do Requerimento 
rizada a Prefeitura Municipal de lbicaraí, Esta- n9 275/87, lido no Expediente. Aprovado. 

. do da Bahia, a contratar operação de crédito - Redação final_ do Projeto de Resolução 
no valor correspondente, em cruzados, a n? 288/87. Aprovada. À promulgação. 
350.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -Mensagem n? 365/87, em regime de ur-

-----' OTN. Encenada a discussão, do Projeto gência no_s ~e~l_!'los _do Requerimento n~ 
-de Resolução n9 377/87, oferecido pelo Sena- 276/87,-lido no· Exp-ediente. Alifóvada, nos 
dor Jutahy Magalhães, em parecer proferido termos do Projeto de Resolução n~ 383/87, 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses- após parecer da comissão competente. 
são seguinte. - Redação final do Projeto de Resolução 

Mensagem n9 430, de 1987 (n? 617/87, na n?383/87,em regimedeurgência.Aprovada, 
origem), relatiVÇJ. à proposta para que seja auto- A promulgação. . . _ _ -· . __ 
-nzado o Goverrio do Estado do Espírito Santo 2.32 -Discursos_ após a Ordem do Ola 
a contratar operação de crédito no valor cor- SENADOR AGREO MEUO _Tomba-
respondente, em cruzados, a 6.172,87 Obriga- menta de Brasília como Patrimônio Cultural 
ções do Tesouro Nacional - OTN. Encer· da Hwnanidade. 
racta a discussão. do Projeto de Resolução SENADOR ALFREDO OWPOS .:_ Defesa 
n? 378/87, oferecido pelo Senador José lgná-
cio Ferreira, em parecer proferido nesta data, da manutenção do poder aquisitivo do apo-

sentado. 
devendo a votação ser feita na sessão segujn- SENADOR FRA!YGSCO ROLLEMBERG _ 
te: 

Mensagem n9 431, de 1987 (n9 618187, na- Homenagem aos conterrâneos José Aloisio 
origem), relativa à proposta para que seja auto- Andrade, Waldir Andrade, Aureo Brito, Augus-
rizadoo_GovemodoEstadodoEspíritoSanto to Franco, Adalberto Vieira Dantas e Qóvfs 
a contrãtar operação de crédito no valor cor- Conceição, pelo Onqüentenário de formatura. 
respondente, em cruzados, a3356,78 Obriga- SENADOR LOURNAL BAPnSTA- En-
ções do Tesouro Nacional - OTN. Encer· centro Nadonal de Mestres de Direito C"rvil~ 
rada a discussão do Projeto de Reso_lução realizado em Salvador. 
n•_379/87, oferecido pelo Senador José lgná· SENADOR J(JTAHY MACU!UV\Es-Qua: 
cio Ferreira, em parecer proferido nesta data, dro real de evolução da destinação de recursos 
devendo a votação ser feita na sessão seguin- orçamentários para concretização dos progra-
te. mas energético, de educação e de saúde. 
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2.3.3=:-=-- Coinunicação da Presidência 
CoiwOcaçáo de sessão extraordinária a rea~ · 

lizar-se amanhã, às 15 horas;com Ordem do 
Dia que designa. 

. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

2.4-ENCERRAMENTO 
3-PORTARIA DO DIRETOR:GERAL 

-N" 32, de 1987 
.4-MESA DIRETORA 

De<embro de 1987 

5- LÍDER!:$ E VICE-LíDtRES DE PAR
TIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PER-
MANENTE$. -

Ata da 11" REUNIÃO, em 2 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS I O HORAS E M!NillOS; ACHAM-SE PRE
SENTIES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízlo Bezerra - Leopoldo Perez 
-Carlos De'Ciuli - Aureo Mello - Odadr Soa
res - Ronaldo Aragão - O lavo Pires --João 
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho 
- João Castelo - Al_exandre Costa - Edison 
Lobão - João Lobo_ - Chagas Rodrigues -
Álvaro Pacheco_- Virgíllo Távora- Cid Sabóia 
de Carvalho-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-Lavoisier Maia- Marcondes O ade lha- Hum
berto Lucena - Raimundo Lira -Marco Maciel 
-Antonio Farias- Mansueto de Lavor- GuiM 
lherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotonio 
Vilela Filho -Albano Franco ;_ Francisco Ro
Jiemberg- Lourival Baptista.- Luiz Viana -
Jutahy Magalhães- Ryy_6acelar -José Jgnácio 
Ferreira- GersOn Carriata =---João Calmon
Jamil Haddad - Afonso Arinos - Nelson Car
neiro -Alfredo CampOs- Ronan Tito- Severo 
Gomes -Fernando Henrique Cardoso - Mário 
Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva - IraM 
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa - Ma uM 
rício Corrêa -- Meira Filho - Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha ~ Márcio Lacerda 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins-Leite Chaves-Affonso Camar
go -José Richa- Jorge Bomhausen """"":'Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem 
-José Paulo Biso i- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 69 Srs. 
Senadores. Entretanto, em plenário, não há o 
quorum mínimo regimental indispensável para 
abertura da sessão. 

Nos termos do § 29, do art. 180, do Regimento 
Interno, o Expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepenM 
cientemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reuM 
nião, antes, porém, convocando os Srs. S~naM 
dores para uma sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 20 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câffiara n'9·8, -de f9-86 (n~ -6.933185, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que _dispõe sobre a utilização de 

Presiaencia do Sr. Leite Chaves 

- imóveis residenci;$_de propriedade da União, das 
entidades da Administraçâo Federal e das Funda
ções sob supervisão ministerial, localizados:_ no 
Distrito Fedei-ai. (Dependendo de pareceres.) 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 29, de 1987 (ilo 5.084/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presid~nte 
da República,_que dispõe sobre a regulamentação 
da atividade de Zelador e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

3 

Votação, em primeirO tuffio, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 38, de 1987 (n9 29/87, na Câsa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria cargos na Procuradoria 
Regional do Trabalho da 15~ Região; em Cam
pinas, São Paulo, e âá outras Providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 48, de 1987 (no 9/87, na CàSa de 
origem), que dispõe sobre __ a criação e extinção 
de Cargos nos Quadros Permanentes das Secre
tarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribu
nais Regionais Eleitorais, e dá outras providências, 
tendo · 

PARECEREs, proferidos em plenário. 

19 Pí'onunclameni:o -favorável-ao projeto. 
2~ pronunciamento -contrário às emendas 

!presentadas. 

5 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
-.ei do Senado n914, de 1986, de autoria do Sena
dor Affonso Camargo, que altera dispositivos da 
Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
institui o Código Nacional de Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

6 

DisCUSsão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei do Senado n9 37, de 1987, de autoria do Sena
dor Nelson Cameifó, que -determina a instalação 
de equipamentos antipoluição em veículos auto
motores de uso urbano, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 343, DE 1987 

Votação, em_tumo úni_co, do_Proj~o de Resolu
ção n9 343,-de 1987, que ·autOriza o .GOYeiiio do 
Estado do Mato Grosso a contratar operação de 
crédito no_ valor correspondente, em cruzados, 
a-33.909.410 Obrigações do Te~ourq Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ~9- .?48:, de 1987,_ que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 36.365,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendO 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n" 349, de 1987, que autoriza _a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pOil.dente, effi cruzados, a 218.67 4, 76 Obrigações 
do Tesouro Nacional- óTN, tendo 

-PARECERFAVbRÁvEL, PrOrerido em plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 350, de -1987, QUe aUtOriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 44.766,27 ObriQações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORA VEL, profendo em plenáno. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 351, de 1987, que auf6riza a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio,-Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 62.546,52 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção Jl9 352, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pompéia, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 17.678.57 Obrigações do-
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Te:;;ouro Nacional- OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 353, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lturnbiara, Estado de Goiás, a con
tratar operação de crédito no valor corresp-on
dente, em cruzados, a 448.2ô1,07 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nl' 354, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 397.803,00 Obrig"ações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 355, de 1987, que autOriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 371280,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEl, proferido em plenário. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rf 356, de 1987, que autoriza o Goverfio do 
Estado da Bahia a contrtatar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00 Obrigações do Tesouro Nacional-
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plel-tário. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 375, de 1987, que aUtoriza o Governador 
do Estado da Bahia a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
25.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 358, de 1987, que autOriZa -a- Prefeitura 
Municipal de Campo Grande do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de _crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.000.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 359, de 1987, que autoriza a PrefeitUra 
Municipa1 de Campo Umpo Paulista, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor c(lrrespondente, em cruzados, a 198.619,00 
Obrigações do Tesoyro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

20 
Votação, em turno único;·do Projeto de Resolu

ção n9 360, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Umpo Paulista, Estado de 
São Paulo. a contratar operação de crédito no 
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valor correspondente, em cruzados, a 200.000,00 ·~Estado RiO de-Jaftéifo-a-ernitir9.576.900,00 Obti
Obrigações do TesourO Nacional- OTN, tendo gações do T escuro do Estado, elevando tempora

PAREÇER FAVORÁVEL. proferido erit Plenário. riamertte o líniite da_Sua dívida consolidada, tendo 

21 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

Votação, em turno úniCÔ, do Projeto de ResÔlu-
29 

ção n..,. 361, de 1987; que autoriza a Prefeitura Votação, em turno único, do Projeto de ResoluK 
Municipa1 de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, ção n9 369, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
a contratar operação de crédito no valor corres- Municipa1 de Santa Inês, Estado do Maranhão, 
pendente em cruzados, a 600.000,00 ObrigaçOes __ a contratar operação de crédito no valor corres
do T escuro Nacional- OTN, tendo , '. ·, pendente, em cruzados, a 280.000,00 Obrigações 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

22 . , . ·PARECERFAVORÁVEL,proferldoemPlenário. 

Votação, em tumo-(mico, do Projeto de Resolu
ção 09"362, de -1987, Cjue ciutotizã a- Prereitura 
Municipal deJussara, Estado da Bahia, a contratar 
operãÇ:ãO -de cr~_ito no valor correspondente, em 
Ciuzados, a 169247,00 ObriQ-açOes dO TeSÕiü'ó 
Nacional - OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

23 

VotaÇãO, em tu-mo único, dO Projeto de Resolu
ção n9 363, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
MunlcipaJ de Maringá, Estado do Paraná, a con
tratar oPeração de crédito .no- valqr correspon~ 
dente, eJ!!.,çruzaçlos, a 28.774,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário:-

24 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ç_ão n9 _364, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado dO Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de _crédito no valor correspondente, em cruza
elo§, a 19.948.000,00 Obrigações do Tesouro Na- -
dona)- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário .. 

25 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 365,de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais, a emitir 30.000.000,00 
Obrigações do Tesouro _do Estado- OTN, ele
vando temporariamente o limite da sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

26 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 366, de 1987, cjue autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, Estado do Acre, a con
trãtã{ operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 386A78,05 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL~Prôferido em Plenário. 

Z1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 367, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a contratar_ operação 
de_crédito no valor correspondente, a OS$ 
33,488,032.56 (trinta e três milhões, quatrocentos 
e oitenta e oito mil, trinta e dois dólares, cinqüenta 
e seis centavos) elevando, em caráter excepcional 
e temporariamente, o limite de endividamento da
quele Estado, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

28 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 368, de 1987, que autoriza o Governo do 

30 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 370, _de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de_ Santa Inês, Estado do Maranhã_o, 
a contratar operação de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 30.45-1,13 _Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

31 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 371, de 1987,_ que autoriza a Prefeitura 
Municipa1 de Turvo, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pond~nte, em cruzados, a 11.400,00 Obrigações 
do T escuro Nacional,- OTN, t~ndo 

PARECER FAVORA VEL, proferido em Plenário. 

32 

Votação, em turno único, do Prç.jeto de Resolu
ção n9 372, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória_ da Conq1,1ista, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 399.600,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

33 

Mensagem n9 374, de 1987 (n~ 550/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipa1 de Feira de Santana. EstadO 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - -OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

34 

Mensagem n9 375, de 1987 (n9 551187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 

-correspondente, em cruzados, a 453.600,00 Obri
gações do Tesoüro Nacional - OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

35 

Mensagem n" 376, de 1987 (n" 552/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
-a Prefeitura Municipal de lbicaraí.-Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 350.000,00_0órigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (DePendendo de 
Parecer.) 

36 

Mensagem n'430, de 1987 (n• 617/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
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o Governo do Estado do Espírito Santo a contratàr 
operação de crêdito no valor correspondente,_ em· 
cruzados, a 6.172,87 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional- OTN. (Dependendo-de Parecer.) · 

37 

Mensagem n9 431, de 1987 (n~ 618/87, na orf~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a.3-.356, 78 Obrigações. do Tesouro Na~ 
cional- OTN. (Dependendo de Parecer.} 

38 

Mensagem n• 432, de 1987 (n• 619/87, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do EspíiitOSanto a contratar
operação de crédito no vaJor correspondente, ~m _ 
cruzados, a 336.080~3 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

39 

Mensagem n" 433, de 1987 (n9 62ü/87-; na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Vttária, Estado do Espí
rito Santo, a contratar Operação de crédito no 
valor_ correspondente, em cruzados, a 110.757,77 
Obiígações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

40 

Mensagerri rr' 434, de 1987 (n~-621/87, na o-ri
gem), relativa à propOsta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Vitóriã, Estado do Espí
rito Santo,. ao cOntratar Operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 452.142,00 
_Obrigações do Tesoi.u'o Nacional- OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- Está 
encerrada a reunião. 

Dezembro de 1987 

(Levanfll-se a reunião às 1 O horas e 25 
minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 
Db § 2• ~Dó llln. 180 DO REáiMENTó INTER
NO 

Mensagens do Senhor Presidente da República 
Mensagens n~s 435 a 441, de 1987 (n9s 622 

a628/87, na origem), de l 9dedezembro de 1987, 
pelas quais o senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VJ, da Constituição, e de 
acordo com o art 29 da Resolução n9 93n6, do 
Senado Federal, solicita autorização para que as 
Prefeituras Municipais de Brumadinho, Carmo da 
Cachoeira, Contagem, Ibirité, Matozinhos, Medei
ros e São Francisco de Sales (MG) possam con
tratar operações de crédito, para os fins que espe
cificam. 

(Nos termos da Resolução n9 1, de 19$7, a 
Presidência designará, oportunamente, o relator 
das matérias.) 

Ata da 90'~- Sessão, em 2 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordiná ria, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, 

Jutahy Magalhães e José Jgnácio Ferreira 

ÀS 20~ HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: _ 

Mário Maia-Aluizio Bezerra~Leopoldo Peres 
-Carlos De'Carli- Áureo Mello- Odacir Soa
res - Ronafdo Aragão - Ofavo Pires - João 
Menezes - A1mir Gabriel - Jarbas Passarinho 
-João Castelo - Alexandre Co_sta - Edison 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -
Alvaro Pacheco- Virgílio Távora --Od Sabóia 
de Carvalho-Mauro Benevides-Carlos Alberto 
-Lavoisier Maia-Marcondec; Gadelha- Hum
berto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel 
-Antônio Farias - Mansueto de Lavor - Gui
Ulerme Palmeira- Divaldo Suruagy- T eotônio 
VIlela Filho - Albano Franco - Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana -
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José lgnácio 
Ferreira - Gerson Camata - João Calmon -
Jamil Haddad - Afonso Arinos - Nelson Car
neiro ~Alfredo Campos- Ronan Tito-SeverO 
Gomes- FemêJndo Henrique Cardoso- Mário 
Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva - lra
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mau
ricio Corrêa - Meíra Filho --Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Mendes Canate - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso Carnar
go -José Richa -Jorge Bomhausen- Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - CarloS Chiarem 
-José Paulo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 

de 69 Srs. SenadoreS. HavendO número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra· 
balhos. 

Sobre a mesa, projetos de resolução que serão 
lidos pelo Sr. J9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 373, de 1987 

(Da Comissão Diretora) 

Revoga disposições do Regulamento 
Ad~in_istrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução D' 58, de 1972 
e alterações posterloft!s. 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 19 _ São revogados o item VI do art 272 

e o art. '345 do Regulamento Administrativo do 
Senado federa], aprovado pela Resolução n9 58, 
de 1972 e alterações posteriores. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 39 R~vogam-se_ as disposições em con
trário. 

Justificação 

A revogação proposta no presente projeto eli
mina do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal o instituto da readmissão. 

Essa fonna de provimento de- cargos figurou 
no Estatuto dos Fundonários Públicos CIVis da 
União, de 1952, até o advento do Decreto-Lei 
n9 200, de 1967, que o considerou inconverliente 
do ponto de vista do interesse da Administração. 

O Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral vigente foi aprovado em -1972, mas a sua 
elaboração, a partir de 1971, foi calcada no Regu
lamento anterior, de 1960, que continha aquele 
instituto, tal qua1 constava no Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União, cuja redação foi 
aâotada fielmente e permanece assim, até os dias 
de hoje. 

Na prática a sua utilização vem crescendo ulti
mamente, e é discutível o pressuposto do "inte
resse da Administração'' mormente invocado. 
Tem ocorrido por provocação dos interessados 
que conseguem, via de regra, acolhimento das 
suas pretensões. 

Ocorre, então, que um ex-servidor~ tendo in
gressado_ no Senado Federal por concurso, ou 
não, afasta-se expontaneamente, segundo seus 
inte_resses, do cargo que ocupava no início de 
carreira, passa dezenas de anos fora do Senado 
e tem o grande prêmio_ de retornar à Casa, sem 
maiores exigências, e, ainda, consegue ser eleva
do à referência __ final da sua carreira. Isto é, no 
núnimo, um mau negócio para a instituição, além 
de injusto.com os que aqui permaneceram traba
lhando na ausência daquele, e, no entanto, não 
chegaram, ainda, ao fun de carreira tão almejado 



Dezembro de 1987 DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Esta situação reclama correçáo e este é o obje
tivo deste projeto que esperamos seja aprovado 
pelos ilustres membros desta Casa. · 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena - José lgnádo Ferreira 
- Lourival Baptista - Jutahy MagaUtães
Odadr Soares - Dirceu Carneiro - João 
Castelo - Francisco Rollemberg. 

LEGISlAÇÃO aTADA 
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 

N• 58, DE 1987 
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 

············--··········---·····--------
········-··-··-··-·······CAi>ifuLol---. -~··

Do Provimento e da Vacânda dos Cargos 
e das Funções Gratificadas 

Art. 272. OscargosdoSenadoFederalserã,q 
providos por: 

I-nomeação 
11- progressão f!.lncional;_ 
III - ascensão f!incional; 
IV- transferénda; 
V- reintegração; 
VI - readmissão; 
Vll- aproveitamento; 
VIII- reversão. 

Parágrafo único. O provimento de que trata 
este artigo obedecerá ao disposto no_ Regimento 
Interno. 

ção n9 58, de 1972, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

""Art. 45. ···············-·---··--·-·····-·-

Parágrafo único. . ..... ;.-............ ; ..................... : .. 

IV -Seção-de Apoio ao Comitê de Impren-
sa." - -. 

Art. Z' À Seção de Apoio ao Comitê de Im
prensa compete coordenar, planejar_ e executar 
tarefaS de suporte administratiVo às atividades do 
órgão, de interesse da Subsecretaria de Divulga
ção, e executar outras tarefas correlatas. 

-Art. 39 _ ParaatenderaodispostonestaResolu
ção, a tabela de distribuição de funções gratifi
cadas - Anexo n - do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, Código 07-01-00 -
Secretaria de DivuJgação, é acrescida das seguin-

- tes funções: 

1 Chefe de Seção - FG-2 
4 Auxiliar de Gabinete - FG-4 

· :~Art. _4~ c Esta resolução entra em vigor na data -
de sua publicação. 

Art. 5° _ Revogam-se as disposições em con-
trário. - -

JustiDcação 

Entidade que há décadas funciona integrada 
à estrutura administrativa do Senado Federal, de 
maneira harmônica e Independente, o Comitê de 
Imprensa se ressente da impossibilidade de pro-

.............................. ~····················- .. •··•···· ......... "·······---~ ... porcionar aos funcionários nele lotados eqüidade 

························s"E<;J:olii····································· 
Da Readmissão 

Art.-345. Readmissão é o reingresso, no servi
ço, do _servidor demitido ou exonerado, sem res
sarcimento de prejuízOs. 

§ 19 O readmitido contará o tempo de serviço 
anterior. 

§ 29 A readmissão far-se-á no exclusivo inte· 
resse da administração e dependerá de prova de 
capacidade, mediante inspeção médica. 

§ 3 9 Respeitada a habilitação profissional a 
readmissão far-se-á em vaga destinada à Progres
são Especial e à Ascensão Funcional. 

§ 49 Far-se-á de preferência a readmissão no 
cargo anteriormente ocupado ou em outro de 
atribuições análogas e de vencimento equivalente. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 374, de 1987 

(Da Comissão Diretora) 

Altera o Regulamento Adnúnistrativo 
do Senado FederaL 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 O art. 45 do Regulamento Adminis

trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolu-

de tratamento, do ponto de vista de remuneração, 
com relação aos demais servidores da Casa. 

Considerada sua dimensão, sua importância, 
sua integração ao Poder Legislativo, entendemos 
ser de justiça a instituição de uma FG-2 para 
o Chefe de Seção e quatro FG-4, p~ os demais 
funcionários que realizam os diversos serviços 
inerentes a esta coletividade que congrega, pre
sentemenle, mais d~ cem jornalistas credencia
dos. 

Vale ressaltar que a presente proposta é tão~so
mente a ratificação do organismo criado proviso
riamente pelo Ato da Comissão Diretora n9 53, 
de 1987, que na prática vem funcionando a con
tento, merecendo, pois, a sua efetização. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
HunWerto Lucena - José lgnádo Fenelra 
- Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães -
Odaclr Soares - Dirceu Carneiro - João 
Castt:lo - Frandsco Rollemberg. 

.. !.EGJ.SJ.AÇÃO CITADA 
RESOLOÇÃON•58,DE 1987 

Regulamento Administrativo do Sena
do Federal 

Art. 45. À Subsecretaria de Divulgação com
pete estudar, coordenar, orientar, controlar e diri
gir a execução de tarefas relativas à divulgação 
das atividades do Senado Federal, assistindo, em 
assuritos de sua competência, à Comissão Díre
tora, às ComisSões Técnicas e aos Senadores. 
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Parágrafo único .. ~ão órg~os da Subsecretaria 
de Divulgação: 

I ~ Gabinete; _ 
·n-Seção de RedàÇão; 
III - Seção de Imprensa, Rádio, Televisão e 

Cinema. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 53, DE 1987 .. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, usan
do de competência que lhe confere o Regimento 
Interno e considerando a absoluta necessidade 
do seiViço, conforme Exposição de Motivos do 
Senhor Diretor-Geral, consoante disposição con
tida no art. 539 do Regulamento Administrativo. 
Resolve: 

fVt. 19 É criada, na Subsecretaria de Divulga
ção, a Seção de Apolo ao Comitê de Imprensa. 

Parágrafo único. Compete à Seção de APolo 
ao Comitê de Imprensa planejar e executar tarefas 
de suporte administrativo às atividades do Comitê, 
de interesse da Subsecretaria. 

Arl 2~ São criados 1 (uma) retribuição aces
sória equivalente à FG~2, destinada ao Chefe da 

-Seçâo de Apoio ao Comitê de Imprensa e 4 (qua
tro} equivalentes à FG-4, destinadas a AUxiliares 
de Apoio ao Comitê de Imprensa. 

Art. 39 __ A Subsecretaria de Divulgação apre
sentará, no prazo de 30 (trinta) dias, estudos con
tendo proposta para efetivação das medidas con
substanciadas no presente Ato, através de projeto 
de resolução para alterar o Regulamento Admi
nistrativo. 

Art 4° Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 16 de setembro 
de 1987.- Humberto Lucena, Presidente
Lourival Baptista - Jutahy Magalhães -
Dirceu Carneiro- Francisco RoDemberg. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira} 
-Os projetas serão publlcados; em seguida, fica
rão sobre a mesa durante três sessões. a fim de 
receber errienâas, na forma do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira} 
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

Brasília, 25-de novembro de 1987 
Senhor Presidente, 
Com respaldo na alínea b do art. 402 da ResoluM 

çào n9 93, de 1970, com alteração posteriores 
(Regimento Interno do Senado Federal), a Comis
são de Constituição e Justiça deliberou, em ses
são ~alizada em 4-9-87, que a apreciação -das 
indicações para membro do Supremo Tribunal 
Federal e Tribunais Superiores dar-se-á median
te conVoCação do candidato, em prazo estipu
lado, para ouvi-lo sobre assuntos pertinentes ao 
desempenho do cargo que deverá ocupar. 

Atenciosamente. - Senador Alfredo Cam
pos, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
~ O expediente lido vai à publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
- Sobre- a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. Primelro-Secretár!o. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 275, de 1987 

Requeremos urgência, nos termOs do art. 371, 
alínea b, do Regtmento Interno, para o Pr:oie~o_ 
de Resolução n" 288, de 1987, relativo a pleito 
da Prefeitura Municipal de Uberaba (MG). 

Sala das Sessões,_ 2- iie dezembro de 1987. -
Raimundo Ura, pelo PMDB -Carlos Alberto, 
pelo PTB - Edlson Lobão - Dlvaldo Surua~ 
gy. 

REQUERIMENTO 
1'1• 276, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para a Mensagem 
n9 365, de 1987, relativa a pleito da PrefeítUfã 
Municipal de Uberaba (MG). -

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Raimundo Ura, pelo PMDB- Carlos Alberto, 
pelo PTB - Divaldo Suruagy - Edlson Lo
bão. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-A Presidência recebeu, do Governo do EStado 
deSãoPaulo,oOficionoSJ51,de 1987 (n~ 117/87, 
na origem), solidtando, nos termos do item IV 
do art. 42 da Constitu~ão, autorização do SenStdo 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar 
operação de crédito no valor de US$ 
63,200,000.00 (sessenta e três milhões e dmen· 
tos mil dólares norte-americanos), para os fms 
que especifica. 

A matéria ficará aguardcinâo, na SeCretaria Ge
ral da Mesa, a complementação dos documentos 
necessários. 

O SR. PRESIDENTE (José: lgnácio Ferreira) 
-A presidência recebeu, do Governo do Estado 
de Goiás, o Ofício noS/52, de --f987;-SOlic~ri.d.o, 
nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, 
autorização do Semido Federal, a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de crédito 
externo no valor deUS$ 20,760,000.00 (vinte mi
lhões setecentos e sessenta mn- dólãres norte-a
mericanos), sem o aval do Tesouro Nacional. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria Ge
ra1 da Mesa, a complementação dos documentos 
necessários. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Pronun
cia o seguinte discurso,) - Sr~ Presidente, Srs. 
Senadores: 

A realidade parece, muitas vezes, copiar a fic
ção, assim como muitos dizem que a arte copia 
a vida. Ontem, em um final de discurso dizia eu 

que, neste País, muitas vezes, o homem é obri
gado a defender a Pátria com sacrifício da vida, 

_não tendo ao depois sequer onde morar; quer 
dizer, ele defende um país que não reserva para 
ele um instante, uma oportunidade de viver digna
mente. 

No jornal Folha de Londrina de ontem, eu 
me deparei com uma longa reportagem que mos
tra diversas famllias brasileiras, de todos os pontos 
do Pals, morando embaixo de pontes. Homens 
do Norte, do Sul - do próprio Paraná, vivendo 
dramas que eu não conhecia. Mas o curioso é 
que um que mora embaixo da ponte, há 14 anos, 
é um expedicionário brasileiro da Segunda Guerra 
Mundial. Então aquilo que eu genericamente ad~ 
mitia, aqui está sendo concretamente revelado, 
com nomes, fotografias e todos os mais elemen
tos que possam identificar esse pobre margina
lizado. Na primeira página, uma fotografia, com 
uma manchete que diz o seguinte: "Valuins Alves 
Fagundes - em- pé na foto - expedicionário 
brasileiro_ na Segunda Guerra Mundial, tem há 
quatorze anos o endereço debaixo da ponte do 
Rio Tibagt, onde mora com a terceira mulher 
e filhos, divide com outros esta situação", que 
é contada na· principal reportagem do suplemento 
do jornal do Paraná, escrita por Ednel.son Alves, 
e uma longa reportagem mostrando quantas fa
milias moram, no País, debaixo da ponte. 

Passei a refletir sobre uma realidade: anos atrás, 
antes que mantivéssemos relação com Cuba, foi 
uma comissão desta casa àquele País - integra
-da indusi~e pelo Senador João Calmon, ora pre
se~~~-~o plenário - e deparei-me com o povo 
rTiais parecido que já vi com o brasileiro; nunca 
vi alguém que se parecesse tanto com o brasileiro 
qu~nto o cubano; o argentino. não se parece 

tanto, o paraguaiao também não, mas o cubano 
é a cara, com urna diferença: ali, não vi faminto, 
não vi prostituta, não vi mendigo; são pessoas 
aft.amente _alfabetizadas. E mais: não vi desden
tados, tanto que - e o Senador João Calmon 
é testemunha - uma vez estava eu diante de 
nosso hotel, e passavam estudantes com livros 
debaixo do braço; eu lhes pedia que mostrassem 
õS -dentes - eram dentes sadios, perfeitoS. Não 
vi dentes cariados naquele povo. 

Sr. Presidente, Cuba era um paíS extremamente 
pobre, miserável, explorado. E resolveu a situação 
facilmente. Os hospitas que eu vi são hotéis "5 
estrelas". Não há filas; há camas limpas, espe
rando o paciente. 

·---p;q_u(~O-sfàSil, vem~s filaS de-ffiis~ãver~: B,-_ 
tão, temeis, Sr. Presidente, de manter este regime. 
para gáudio e bem-estar de uma pequena parcela 
de prlvüegiados ridiculos, que formaram fortunas 
ilegítimas às custas da Nação. 

Chegamos a Cuba, à época em que o Figuei
redo teve aquele problema de coração. Então, 
éramos Senadores do MDB, da ~na e_ do PP. 
Os Senadores do PP e da Arena se apavoraram, 
acharam que ia haver golpe e voltaram. Ficamos 
nós. do PMDB, que tivemos, inclusive, longas con
versas com Fidel Castro, que nos impressionou. 
Fidel Castro não é um comunista de origem. Teve 
uma criação aristocrática, estudou em colégio de 
padres e sua conversa é aberta, franca e que por 
isso impressiona. Não tem aquela coisa maçante 
das pessoas sujeitas a uma exclusiva visão po
lítica. 
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Pois bem, vieram aJguns Senadores embora, 
outros ficaram nos Estados Unidos. Quando che
go aqui, encontro um discwso do Senador Murilo 
Badaró, que foi o chefe da delegação. Murilo Ba
daró, então, declarou no seu discurso que chegara 
de Cuba, um país comunista, ao qua1 chegáramos 
num ·avião velho, caindo aos pedaços, e que pas
sáramos três -boras no-ae-ropotfo esperando, para 
que nossas malas fossem abertas. Então inter
pelei o Senador Murilo Badaró, indagando a S. 
Ex!' como poderia dizer algo desSa natureza ao 
Senado por qUe, primeiro, O aviâo-tinha sido alu· 
gado por ele nos Estados Unidos, era um avião 
americano de uma companhia privada, e o Sena
dor Murilo Badar6 nos pôs, inclusive, em risco, 
porque havia alugado o pior que encontrara Se
gundo, porque lá todas as delegações maiores 
tinham à disposição hotéis ou casas, e dos melho
res. Nunca solicitaram nossos passaportes. E co
mo poderia ter dito o nobre Senador Murilo Bada
ró que ficáramos três horas no aeroporto? O Se
nador estava preocupado com espiões comunis
tas em toda a parte, assumindo posição constran
gedora, para todos nós. À minha indagação res
pondeu: 'Vocé queria que eu dissesse que Cuba 
é um paraíso? E Minas Gerais votaria em mim?" 
Foi derrotado depois nas eleições. Disse-lhe que 
ele não tinha o direito de mentir ao Senado. É 
assim que se comporta a extrema direita reacio.. 
nária. 

Hoje, as relações diplomáticas entre o Brasil 
e Cuba estão abertas; atualmente, V. Ex"' podem 
ir a Cuba em vôo direto e em Cuba jamais encon
trarão cenas corno as que acabei de me referir. 
Setenta por cento dos brasilefrc:)S estão margina
lizados, para que existam o latifúndio, os ban
queiros e os exploradores. É justo que essa Casa 
continue a colocar "panos quentes'' nessa situa· 
ção? Manter urna democracia de fancaria dessa 
natureza? 

Srs. Senadores, Cuba era um país extremamen
te pobre, era explorado, mas lá não há famintos 
nem analfabetos, lá a educação é gratuita e obri
gatória até ós nove anos. Naquela época, há cinco 
anos, tive oportunidade de sair às ruas em Havana 
e encontrava creches instaJadas naquelas antigas 
casas abandonadas pelos magnatas e vi também 
que naqueles locais, homens e mulheres, inde
pendente da cor, aprendem a viver com respeito 
e· Com iguaJdade. 

cuba encontrou um caminho, Sr. Presidente, 
wft caminho revolucionário contra ditaduras terrí
veis. Não havia outra alternativa a não ser aquela. 
Além do mais, vi, ali o terceiro exército do mundo. 
O primeiro é o da China, com 6 milhões e 800 
mil pessoas, depois o_ da União So\IJética, com 
4 milhões e 200 mil e; depois, o de- CUba, com 
I 00 mil efetivos apenas. São 100 mil os integran
tes das forças regulares, mas todo cubano, depois 
de uma determinada idade, é adestrado nas ar
mas e mantém a metralhadora em casa Já pen
sou, nõ Bràsil, se isso ocorresse? O que fariam 
esses que estão fazendo greve a todo momento? 

Sr. Presidente, nós não partimos para a revolu
ção por sermos um pOVo diferente, que não briga, 
um povo tradicionafmente pacífico. Basta dizer 
que ftzemos a lndependéncia sem guerra, que 
libertamos os escravos sem guerra, que procla
mamos a República sem guerra. Como eu já dis
se, Getúlio Vargas entrou e saiu do poder sem 
guerra, os militares entraram e saíram sem guerra. 
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Agora, estamos fazendo uma Consb1uiç:ào. ·seria 
esta Constituíção, Sr. Presidente, a alternativa de 
liberdade e igualda_de que e_speramos para este 
País? Ela encaminhará esses milhões de margina
lizados para um lugar ao sol? 

Tem os conhecimento, Sr. Presidente, que um 
Deputado requereu wna Comissão Parlamentar 
de Inquérito para examinar o Centrão, sob a alega
ção de que grande parte de parlamentares está 
sendo acusada de corrupção, segundo o Jornal 
de Brasília de hoje, 02-12-87 - pela UDR e 
pelos empresários. 

Não sei, Sr. Presidente, até que ponto isso tem 
fundamento. Sei, porque os jornais disseram sem 
desmentido, que, empresários, aqui em Brasília, 
se reuniram, dizendo que tinham 35 milhões de 
dólares para se favorecer na Constituinte. 

Por outro lado, Sr. Presidente, ninguém desto
nhece que aqui, às barbas do Congresso, foi feito 
o maior leilão de_ bois do mundo. E parece que 
não se limitaram a leiloar bois. 

A verdade é que, num bloco político, só há 
crescimento por dois motivOs; ou ideal, ou inte
resse. O que quer o'Centrão7Tudo que é contrário 
ao povo. A Gazeta do Povo diz aqui: "Algumas 
posições do Centrão": é contra a estabilidade, é 
contra a jornada de trabalho razoável, é contra 
a hora extra, é contra a licença-inatemidade, é 
contra a greve, é contra a nacionalização do sub
solo- muitos são aJiados de forças estrangeiras, 
para nos explorar, não só o solo, pelo latifuúndio, 
como o subsolo pelas concessões não fiscaliza
das. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. EX" 
um aparte, nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES- Um momento, Se
nador Jarbas Passarinho. Contra a Empresa na
cional, monopólto da saúde. Sáo contra tudo que 
possa favorecer exatamente a esses homens que, 
tendo a obrigação de defender a Pátria com a 
própria vida, terminam morando debaixo da pon
te, como a Folha de Londrina mostra na edição 
do dia 29-11-87. 

Senador Jarbas Passarinho, é com multa honra 
que ouço V. Ex" 

O Sr. Jarbas Passarinho - Começo infor
mando a V. Ex" que nao-sou íntegrante do Centrão. 
Portanto, não falo em causa própria. Peço, contu
do, a V. Ex', que inedite um pouco sobre essa 
possível reJação entre o discurso de V. Ex' e uma 
acusação de corrupção de todos os nossos com
panheiros - são mais de 300, que assinaram 
ãque1e aocume-mo· ~ como--estanao -enVõlVídOS 
e, provavelmente, em subamo, para venderem 
as suas consciências. Entendo que uma matéria 
desta natureza é tão grave, que não pode passar 
sem um reparo, sem o cuidado de uma afirmação 
como essa, porque atinge a todos nós, atinge 
ao Congresso Nacional como um todo. ISto aqui 
é uma Casa de quê? De favorecimentos pessoais? 
De pessoas que se deixam comprar? Que tenha 
V. Ex! discordâncias com o Centrão e que ele 
tenha discordâncias com V. ~. do ponto de vista 
do que foi votado na Comissão de Sistematização, 
é normal! Mas que daí se passe a atribuir a compa
nheiros nossos há, inclusive, senador do meu Par~ 
tido que são do Centrão - a possibilidade de 
serem venais ... Não sei se V. & estaria concor
dando comigo em que o discurso de V. ~ pode 
permitir esta interpretação. Nesse sentido, porque 
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sei qúe -v.--u-é-Ullfn-omem JListó, -um homem 
que tem preocupação em não ferir, a não ser 
quando é absolutamente indispensável ferir, não 
sei s_e V~ Ex• concorda comigo, achando que este 
reparo que faço téll cabimento, ou se estou prati
cando um erro de interpretação, pelo qual, desde 
logo, me penitencio. 

O SR. LEITE CHAVES - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, agradeço o aparte de V. Ex" 
mas V. E>r não aparteia a mim; V. Ex" aparteia 
o Líder dQ PTB, na Câmara, que requereu a instau
ração dessa Comlssão de Inquérito Mista, inclu
sive com a participação de Senadores, pelas ra
zões seguintes: 

. . _GASTONEPEDE INVESTIGAÇÃO 
SOBREAUDR 

-__ O líder do PTB na Câmara, "Gastone Righi, 
encaminhou, ontem, à Mesa da Casa, o pedi
do de formação de urna Comissão Parla
mentar de Inquérito para apurar as denúncias 
sobre suposta teniativa de aliciamento de 
constituintes, por parte do União Brasileira 
de Empresários e da Uniã'o Democrática Ru
ralista (UDR). 

O requerimento, subscrito por I 60 parla
mentares, prevê que a CPI deve concluir seus 
trabalhos no prazo_ de 30 dias e será com
posta por 25 parlamentares. Na justificativa, 
Gastone Righi afirma que "a soberania da 
Constituinte nãO Pode ser tisnada pof qual
quer suspeita que diminua sUa autoridade 
suprema". 

Ainda de acordo com o requerimento, a 
CPI apuraria basicamente duas denúncias 
sobre: 

I) ExistênCia de "caixinha" organizada 
pela União Brasileira dos Empresários, para 
aliciamento de parlamentares com vistas às 
alterações de decisões da Comissão deSiste
matização, quando o projeto de Constituição 
for submetido à consideração do Plenário 
da Assembléia Nacional C6nstituirlte". 

ri) As atividades da União Democrática 
Ruralista que, segundo seu presidente, Sr. 
Ronaldo Caiado, está procedendo a _um le
vantamento de recursOs;- através de leilão de 
milhaú~s de cabeças de g-ach, com o objetivo 
de auferir "renda suficiente para obtermos 
lilna vitória no Congresso", segundo declara
ções da Presidência da UDR ao jornal O Glo
bo. 

--VrExl',-então, e-Stá respondendo a: uma notí
cia pública, ao Constituinte Gastone Righi. 

O Sr. Jarbas Passarinho ...:.-v. Ex~ Permi
ta-me pros~eguir. 

Não, perdão! Estou fazendo um- aparte a V. 
EX"; que eSfã-reSpaldanáo uma indicação de jor
nal. Por outro lado, devo informar a V. Ex• -
e V. Ex' sabe tanto quanto eu-que o Constituinte 
Gastone Righi é membro do grupo chamado Cen
trão. Ele está pecündo uma investigação; desde 
logo, como quem pede um conselho de justifica
ção, a partir dos boatos, dos rumores que, infeliz
mente, chegam aqui também ao Senado. Mas, 
pela palavra de V. Ex•, estou aparteando V. Ex•, 
que não é um mero porta-voz âo jornal tal ou 
do ConstitUinte Gastone Righi. V. Ex• é um homem 
de alta respeitabilidade e, quando traz a sua pala-
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vra citando esse fato, V. &a me permite fazer a 
ilação. Por isso perguntei se eu estava tirando 
uma ilação justa ou se estava cometendo uin 
erro grave de interpretação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Eu pediria ao nobre Senador Leite ChaVes que 
abreviasse a sua conclusão, porque o seu tempo 
já se esgotou há dois minutos. 

O SR. LEITE CHAVES - Posso dizer a V. 
Ex" que não tenho elementos para acusar a todos. 
É, também, em nome da honorabilidade desta. 
Casa, que trago ao seu conhecimento a existência 
das denúncias dos jamais, que hoje foram publi
cadas em todo o País . 

O Sr. Jarbas Passarinho -V. Ex- deve ser 
o primeiro a ser ouvido na CPJ, diante das informa
ções que acaba de dar. E, naturalmente, um ho
mem bravo como V. ~ não vai se abrigar atrás 
do anonimato. V. Ex• dirá os nomes das pessoas 
que merecem de V. Ex• esse tipo de suspeita. 

O SR. LEITE CHAVES -ASseguro a V. Ex" 
que vou me imformar melhor. Como serra ótima 
a prestação desse depoimento! Espero, Sr. Presi
dente, que V. E:lr coloque o meu nome entre os 
Senadores que irão integrar essa Comissão. 

Penso que é preciso termos muita preocupação 
com a honorabilidade desta Casa, para que essa 
Comissão chegue a resultado. No entanto, não 
podemos permitir, Sr. Presidente, que isSo ocOrra. 
Não posso entender o alvoroço de tantos, sobre
tudo para tomarem, publicamente, posições con
trárias a essa decisão plenária. 

O Sr. Edlson Lobão - Permite-me_ V. Ex" 
um aparte? 

O SR. LEI1E CHAVES - Se o Presidente 
permitir, dou o aparte a V.~ com todo o prazer. 

O Sr. Edlson Lobão- NObi-_e S~::nador Leite 
Chaves, faço parte do CerUrão. Sou um dos 320 
Constituintes que assinaram o documento do 
Centrão. Eu posso declarar a V. Ex" que não tenho 
conhecimento de nenhum membro do Centrào 
que tenha participado de qualquer ato menos !fei
to. Quanto a mim, desafio a quem possa fazer 
uma alegação sequer, compiovadamente, de que 
eu tenha, em algum momento, me beneficiado 
de qualquer atitude desta natureza. Agora, como 
disse o Senador Jarbas Passarinho, V._ Ex" que 
é homem bravo, seguramente vai mencionar os 
nomes daqueles que, eventualmente, tenha s_e be
neficiado de qualquer origem, como essa, espúria, 
a que-v. &-se-refere~ 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. EX' um 
aparte? 

O Sr. Edlson Lobão -Agora, quero adiantar 
a V. Ex" que, pelo menos, aproximadamente a 
metade do seu partido, faz parte hoje do Centrão, 
oPMDB. 

O SR.LEITE CHAVES -Aqueles da origem 
do PMDB, não. 

O Sr. Edlson Lobão - Metade do PMDB. 
Não sei mais quar a origem do PMDB, porque 
ele se modificou tanto, que nãQtem mais origem, 
segundo penso. Em segundo lugar, Senador Leite 
Chaves, V. Br também, lendo o jornal, fal~. que 
o Centrão é contr~- o auxílio natalidade, é contra 
à estabilidade e_autr_o_s pontos, V. Ex" leu, eu ouvi 
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a leitura, leu como se estivesse aprovando, en
campando, endossando isso ·que está no jornal. 
O Centrão não é contra à estabilidade. 

O SR. LEITE CHAVES- Esta parte eu rião 
encampo. Umito-me a ler o relatório feito pelo 
próprio jornal. 

O Sr. Edlson Lobão - Se V. Ex" rrie j)ei'mitir 
termínar o meu aparte, concluir. O Centrão riâo 
ê contra à estabilidade, o Centrão tem objeções 
aos 4 meses do auxílio de natalidade, e quanto 
à estabilidade o Centrão está mais ou menos na 
linha, até agora, de aJguns líderes sindicais que 
julgam um exagero, um excesso a estabilidade 
tal qual está posta. O que se procura fazer é Cor
rigir os excessos que as esquerdas conseguiram 
infiltrar no projeto- da Comissão de Sistematiza
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Leite Chaves, solicitaria a V. Ex' que con
cedesse os seus últimos apartes aos Senadores 
Nelson Carneiro e Qd Sabóia de Carvalho, para 
encerrar. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Vou encerrar o 
meu discurso. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Antes que 
V. Ex" encerre, eu gostaria de fazer-lhe um apelo: 
compreendo que, no ardor do debate, V. Ex• tenha 
adiantado algumas conclusões. Mas, o que ficou 
na imprensa e o que se perde no silêncio dos 
Jornais. não deve ficar perpetuado nos Anais. Eu 
pediria que V. Ex', compreendendo esse aspecto, 
tomasse a iniciativa de retirar do seu discurso 
todas as críticas feitas ao possível suborno de 
a1guns dos membros do Parlamento nacional, 
pertença ele a qualquer Partido. E, assim, ficaria 
sem essa referência desairosa nos Anais do S~na
do qualquer palavra que pudesse ferir, amanhã, 
não só a um ou outro colega, mas pudesse ferir 
a instituição. Sei que o interesse de V. Ex!' é o 
mais nobre e a preocupação a mais elogiável, 
mas, exatamente porque, corno todos nós sabe
mos, vale mais a versão do que o fato, V. E:;.r 
prestaria um grande seviço ao Parlamento se to
masse_a iniciativa de retirar do seu discurso tddas 
as referências que pudessem alcançar, amanhã, 
de qualquer forma, a instituição, através de qual
quer dos seus membros. 

O SR. LEl1E CHAVES- Vou dizer porque 
não retiro, Ex" Hmwe tempo aqui, numa sessão 
mais concorrida do que essa, em que denunciei 
a tortura, a violência neste País. Então, quando 
esta Casa foi pressionada, vieram os dois Partidos, 
Arena e MDB, pedir que retirássemos o aparte 
para que a Casa não fosse fechada; Petrônio Por
tella empenhou-se disso, houve uma sessão e, 
quando dei o esclarecimento pedido, Sr. Presi
dente, sabe o que disseram no dia seguinte em 
todo Pais? Que me retratei. Procuraram me humi
lhar. O meu aparte que constou do DiJn'o Oficial 
foi eliminado. O próprio Diário foi recolhido. En
tão, Senador Nelson Carneiro, não retiro, mesmo 
porque não estou ofendendo ninguém, estou de
fendendo esta Casa. Porque, antes de eu falar 
sobre o assunto, os jornais do País já estão denun
ciando o fato. Eu não estou dando a notícia ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. EX" me 
permite um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Não estou dando 
- COnh&imento de uma notfcia qUa1quer de jornal. 

É da notícia de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, já constituída pelos Deputados, sobre 
a qual tive a cautela de cOnversar com o próprio 
Líder do PIB, que tomou a iniciativa desta Comis
são de Inquérito. 

Então, antes de a Casa procurar se ofender, 
e ela sabe que não há intenção de ofensas, estou 
lhe dando conhecimento dessa grave acusação ... 

O Sr. Cld Sabóla de Carvalho- V. EX" me 
permite um aparte? 

O SR. LEITE CHA VE8 - ... endossada, em 
grande parte, por segmentos sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Leite Chaves, insistiria que V. Ex!' encer
rasse o seu pronunciamento porque o seu tempo 
está esgotado em quase quinze minutos. Como 
é um assunto que -diz respeito à honorabilidade 
dos Srs. Congressistas ... 

O SR. LEl1E CHAVES- Sr. Presidente, é 
um assunto que diz respeito à honra desta Casa. 
Se ela não ... 

_9 SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Por isso mesmo estou admitindo que V. Ex• pro
longue um pouco mais a sua presença na tribuna 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Eu gostaria 
de um aparte finai, se for possível. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Encareceria que V. Ex~ concedesse esse último 
aparte ao Senador Qd Sabóia de Carvalho. 

O SR. LEITE CHAVES-EStá certo, Sr. Pre
sidente. 

Mas, Senador Cid Sabóia de Carvalho, antes 
de conceder o aparte a V. Ex~. respondo ao Sena
dor Edison Lobão. 

Senador, não sou um homem "bravo", sou um 
homem apenas digno, que ninguém amedronta, 
que ninguém afasta do cumprimento do seu de
ver. Quero dizer a V. EX' que, na minha vida, fui 
eleito, sem concurso de grupos e pessoas. Elegi
me com essas idéias, essas teses. Quer dizer, é 
questão de consciência. Sei que muitos foram 
eleitos assim. Então, sou comprometido com es
tas minhas posições de honra, de defesa da liber
dade e da justiça. Ninguém me afasta deste com
portamento. Isso é uma coisa normal e aSsim 
fui ao longo da vida, corno advogado. 

V. Ex" procure saber. Então, não me procure 
mostrar que sou esse monstro, não! Sou homem 
simples, mas ninguém me afasta de meu dever, 
saiba V. Ex!' e saibam todos! 

Quando, um dia a pedido desta Casa, eu procu
rei defender a honra, a vida e a dignidade dos 
torturados, de Fiel, do Herzog, a Casa se reuniu 
e me fez um grande pedido (eu tenho as fotogra
fias) para que eu então considerasse aquilo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador, V. Ex!' ... 

O SR. LEITE CHAVES- Aí os jornais disse
ram: "Retratou-se!" E o mundo ... 

O Sr. VIrgílio Távora- Não, nobre Senador, 
não se tratava de retratação. Lamento dizer isso 

e com que pesar. O falecido Senador Petrôni.: 
PQrtda, junto ao ex-Presidente Geisel, e o orador 
junto ao General Hugo Abreu, é que prontamenh
diligenciaram para que o ato de V. & não tivess,
maiores conseqüências. IssO estou falando muitc 
diplomaticamente. 

O SR. LEITE CHAVES - V. f:xl' nega qu•: 
a casa esteve toda- reuniâa para que eu less.
Uffi§l_ declaração? 

O Sr. Virgílio Távora - Não nego, não_! Mas 
V. & não negue a interferência de_ Petrônio Por
tela para ·que, justamente, não tivesse maiores 
conseqüências o ato de V. Ex~ 

Pelo amor de Deus, vamos respeitar, pelo me 
nos a verdade histórica! _ 

O_ SR. LEITE CHAVES - Então~ a verdade 
hístórica é a seguinte: primeiro; haveria um pro
cesso contra o Senador, depois evoluiu para o 
fechamento do CongressO em razãO de choque 
entre Geisel e o a1to comando. AJ, os Presidentes, 
a Casa inteira solicitou, o Montoro.~.-

0 Sr. VIrgílio Távora- Não havia ... Nós cha
mamos V. EXàrazão1 porque V. Ex~ ia, justamente, 
numa época autoritária, sofrer rigores justos ou 
injustos ... Estou falando com a maior diplomada 
possível para não ofendê-lo, mas V. Ex~ vai-nos 

o Obrigar a dizer isso. E temos que render home
nagem ao prestígio de Petrônio Portela e, um pou
quinho, bem pouco, o nosso, junto ao General 
Hugo de Abreu. Nós achavamos que era o Presi
dente temendo que isso iria desmoralizar a Casa. 
E, como não conseguíamos demover V. EX -
cügamos; assim - na sua pertlnacía, Pedimos 
a colegas nossos que fossem a V. Ex" para lhe 
abrir os olhos. Só Isso. Agora, dizer que a Casa 
toda foi atrás de V. EX' que era para o fechamento 
da Casa, não tinha nada de fechamento da Casa, 
nobre colega. Havia era uma ameaça justa ou 
injusta, não vamos dicutir- um membro da Casa 
contra a qual o Senador Petrônio Portela empre
gou todo o prestígio que possuía Junto a S. Ext, 
o Senhor General Ernesto Geísel, Presidente da 
República E o Senador Virgl1io Távora, em muito 
menor escala, junto ao ilustre General Hugo de 
Abreu, seu digníssimo Chefe da Casa militar. Pelo 
amor de Deus, não envolva o Congresso num 
caso desses, notório e público que foi. E nunca 
nenhum de nós foi dizer que V. Ex" tinha se retra
tado. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
--Nobre Senador Leite Chaves, V. ~já, agora, versa 

um· terna diferente. Portanto, eu, mais uma vez, 
pediria a V. Ex• que termine o seu pronuncia
mento. 

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente, ter
mino, não darei mais apartes, porém digo o se
guinte: o Senador Virgílio Távora está por fora, 
esta Casa foi desmoralizada quando retirou, reco
lheu todo o DJário Oftdal, para publicar outro 
- eu tenho os dois - em seu lugar, sem que 
constasse o meu aparte. Depois foram os Partidos 
que se consertaram com essa finalidade. S. EX' 
não estava nem a par de que o próprio Presidente 
Geisel estava sob pressão golpista. E, em razão 
daquilo, ele adquiriu força para demitir o Coman
dante de São Paulo. 

Sr. Presidente, se S. Ex.' tein argumentos e fôle
go para a discussão, voltaremos ao debate, mas 
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eu não quero alongar-me além dos limites, para 
não deixar em xeque a Presidência. Pennita-me 
o ilustre Senador do Ceará negar-lhe o aparte, 
para que eu não constranja a Mesa nesta contin
gência. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A OOE SE REFERE O 
SR. I..EITE CHA 1-fS EM SEG DISCGRSO: 
ALGUMAS POSIÇÕES DO CEI'ITRÃO 

Estabilidade 
O projetó prevê garantia de emprego, protegido 

contra despedfda imotivada. O "Centrão" quer 
que a demissão seja punida com indenização 
compulsória progressiva. 

Jornada de trabalho 

O projeto estabelece _duração do trabalho nor
mal não superior a oito horas diárias e 44 horas 
semanais. O "CentrãO" quer, deritro da carga ho
rária anual, a média de 44 horas de trabalho sema
nais. 

Hora extra 

O projeto determina o pagamento da hora extra 
em dobro. O "Céntrão" quer garantir remUne
ração maior para o serviço extraordinário, mas 
deixar o valor para a lei determinar. 

lJcença~a~dade 

O projeto assegura licença remunerada à ges
tante, sem prejuízo do emprego e do saJário, com 
a duração mínima de 120 dias. O "Centrão" está 
discutindo proposta que garante a licença, o em
prego e o_ salârio, mas não determina o período 
de afastamento, e também emenda que flxa a 
licença em 90 dias. 

Greve 

O projeto diz que é livre a greve, vedada à inicia
tiva patronal. _O "Centrão" apresentará emenda 
estabelecendo algum tipo de restrição. 

Subsolo 

O projeto inclui o subsolo entre os bens da 
União. O "Centrão" quer suprimir este ponto, por 
considerar que o dispositivo dificulta a exploração 
mineral. 

Empresa nadonaJ 

Pelo projeto, são admitidos os investimentos 
de capital entrangeiro apenas no interesse nacio
nal e disciplinados na forma da lei. 0-"Ceiltrão" 
não considera tão importante a definição dada 
no texto para a empresa nacional, mas acha ne
cessário tomar a Carta mais receptiva a investi
mentos externos no país. 

MonopóHo 

O projeto determina- que a distribuição de deri
vados do petróleo é monopólio da União, com 
algumas possibilidades de cessão a particulares. 
O "Centrão" quer retirar iSsO. 

Saúde 

O projeto cria o sistema único de saúde. Veda 
a destinação de recW'Sos públicos para investi
mentos em instituição privada de saúde com fins 
lucrativos e a exploração direta ou indlreta, por 
parte de empresas e capitais de procedência es
trangeira, dos serviços de assistência à saúde 
no País. O "CenfrãO" quer meJhor cOmpatibili-
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zação entre a rede pública e as empresas privadas, 
o que se estende ao setor de educação. 

DEBAIXO DA PONTE 

ValuizAives Fagundes, expedicionário brasileiro 
na 2• Guerra Mundial, tem há 14 anos um ende
reço: debaixo da ponte do rio Tlbagi, onde mora 

-cb-m- a terceira mulher e uma filha. Divide com 
outros essa situação, que é contada na principal 
reportagem do nosso suplemento_Jomal do Para
ná, escrita por Ednelson Alves. 
No barraco de Tereza Rodrigues de Souza, 5 fi
lhos, multa cachaça e briga. 

PONTE COMQ-TETO 

Marginalizados pela sociedade, sobrevivendo 
Sem nenhum projeto de vida, alguns lllJdan· 
tes têm agorll um .endereço fixo JMra morar: 
debaixo de uma ponte ou de um viaduto 

No Brasil, ano a ano tem aumentado a popu~ 
lação marginalizada que não tem acesso aos direi
tos básicos de saúde, educação, trabalho digno 
e moradia. Isso se deve ao_ desgoverno que oscila 
entre interesses de grupos econômicos: concen
tração de renda; ausência de uma política agrí
cola, entre outros fatores que contribuíram para 
o surgimento de urna sub-raça da miséria. 

O que mais se proliferou no País nas últimas 
décadas foi a migração, numa fuga desesperada 
em busca de melhores condições de sobrevivên

_da. No Paraná, a expu!são de milhares de famílias 
do campo tem provocado um desordenado "cres
cimento", principalmente nas cidades-pólo. Co

-mo chega de uma realidade diferente, despre
parada para competir no mercado de trabalho, 
a maioria dessas famílias acaba engrossando o 
cinturão de favelados que cerca a periferia das 
cidades. 

Em pleno Norte do Paraná, região considerada 
rica pela produtividade de suas terras roxas e de
·senvolvimento da agricultura, além da legião de 
favelados e bóias-frias, aumenta o número de an
dantes que se refugiam debaixo de pontes e viadu
tos. Mesmo sendo de diferentes pontos de origem, 
e_ssas pessoas enfrentam a mesma miséria no 
dia-a-dia. 

Perdida no iempo, sem a noção de direitos 
e de_deveres da vida em sociedade, esses andari
lhos. vegetam entre uma parada e outra, despreo
cupados e desinformados sobre os rumos_do País. 
Sequer sabem quem governa e não estão interes
sados em temas corno Constituinte, mandato pre~ 
sidEincial ou com outros assuntos que dominam 
a atenção nacional. 

Quase sempre barbudos, cabeludos, descalços 
e com -roupas SUjas e rasgadas, alguns desses 
moradores da ponte sobre o rio Tibagi, em Jatai
zinho desnutridos e com fisionomias marcadas, 
mais parecem os históricos homens da caverna 
em seu habitat naturaJ. Há famílias morando ali 
há mais de 1 O anos, num improvisado barraco 
escuro, tendo apenas a correnteza das águas co--
mo cúrrrplice de todo sofrimento. . -·- -

Os que mais sofrem com essa condíçáo desu
mana de vida são as crianças. Sem leíte ou qual
quer outra alimentação adequada elas crescem 
sem assistência, sem escola, sem nenhum projeto 
de vlda O quintal delas é o rio, onde brincam 
e pescam. S6 na ponte de Jataizinho _moram 7 
famílias. Mas riO viaduto a BR-.369, entre Londrina 

e Cambé outras 3 famílias se abrigam ali debaixo, 
. mesmo com O i~teõSo tráf~o de veículos. 

Expedicionário da dor 

Debaixo da ponte do Tibagí, o que mais chama 
- atenção ê a figura de Valuiz Alves Fagundes, gaú

cho de Santo Angelo, de 68 anos _e_que há 14 
-anos mora ali com a sua terceira mulher e uma 

fLiha. Expedicionário da 2• Guerra,--parcialrllenfe 
surdo, ele é um tipo estranho com cabelo e barba 
grandes, um corpo franzino e _o rosto marcado 
pelos anos. Olhos sempre fixo em variados pon
tos, ele parece querer enxergar ao longe. 

Valuiz. mesmQ quando indagado, não faz o me
nor esforço para _explicar o porquê se encontra 
:Cm tal situação. Parece que os anos para ele _pau· 
co importa. Com muita naturalidade diz que mora 
debaixo da ponte há I 4 anos e só_depois de muita 
conversa, reclama de sua condição: "Já prestei 
muito serviço ao governo para ele me esquecer 
assim". Mas pondera que recebe um pequeno 
soldo todo mês, a que é desmentido por um mo
rador vizinho. 

Ele prefere faJar sobre sua vida militar: "Eu era 
praça e tentei fugir para não ir para à Itália. Não 
teve jeito_. Meu pai era 29 Sargento e me mandou 
na marra dizendo que se ele já havia sofrido numa 
batalha por que eu não poderia ir também. Foi 
uma longa viagem de navio e era céU e mar e 
mais nada atê que chegamos lá por Monte Cas~ 
tela. Pistóia". - -

Sobre a 2~ Guerra, o expedicionáriO disse: 
"Aquilo era coisa de louco, barulho, bombas, gen~ 
te morrendo por todo lado, e os praças fazendo 
valas para enterrar defuntos. E ao notar a presença 
de um grUpo de crianças que se aproxima, Valuiz 
ergue a voz e como se tivesse assumindo o ·co-
mando de um pelotão, ordena: "Pelotão, sentido", 
Como os meninos não entendem, ele solta um 
sorriso disfarçado e diz: "última forma", Entre 
uma paJavra lúcida e outra ele continua sonhando 
com suas memórias de guerra. 

Estou arrebentado 

No barraco vizinho de VaJuiz, João Antonio San
tos, baiano de Bom Jesus _da Lapa, de 59 anos, 
também passa a vida olhando as âguas do Tibagi. 
Perguntado no que _tem trabalhado ou se procura 
serviço por perto, João Antonio responde: "Estou 
arrebentado. Já trabalhei muito como ensacador 
e hoje sou uma pessoa doente que não dá para 
maís nada. Hoje tau cansado, mas já fui muito 

- trabaJhador". 
Sobre como conseguem viver sem ter um ga

nho fixo, o baiano logo pondera: "É graças a ajuda 
que a gente recebe das pessoas. Ainda tem gente 
de bom coração que olha pela nossa situação. 
Às vezes a gente pede um ossinho e depois tenta 
tirar o tutano na hora de .comer", comenta ele 
em tom de brincadeira. O que maís redama é 
do grande nQmerp de "pinguços que passam aqui 
para incomodar a gente". 

Confi[111ãndo o que João Antonio reclamava. 
no barraco debaixo, na b_eira d'água, encontramos 
a mineira de Perdizes. Teresa Rodrigues de_Souza, 
de 29 anos, 5 filhOs, completamente bêbada: "To
mei muita pinga hoje para me despedir do barra
co. Tô mudando para um sftio, mas quero que 
minhas crianças continuem estudando". Minutos 
depois o marido dela acordou, também bêbado, 
e começou a maior briga. A mudança e o trabalho 
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no sítio era tudo de mentirinha. A única verdade 
alí era a pinga e a briga. 

Fiquei com os filhos 

A vida de Maria EuniCe da Silva, 36 anos, que 
há 6 anos mora do outro lado da ponte, mais 
próximo de Jataizinho, não ·era um mar de rosas. 
Mas há pouco mais de um mês a coisa ficou 
pior. Seu marido, José Alves Josino, 39 anos, 
foi morto, quando pescava no Tibagi, em circuns
tâncias ainda não esdareddas, mas presume-se 
que por intrigas de pescarias. 

"Esse baque foi muito duro, fiquei sozinha coni-
os nossos 8 filhos (de idade variando de 8 meses 
e 16 anos). E nesse meio tempo morreu uma 
cunhada, o padastro fugiu e eu também tive que 
receber as duas crianças"- conta Maria Euriice, -
afirmando que ninguém morreu de fome porque 
foi feita ·uma coleta e uma ·compra na cidade 
para ajudá~la. Nenhum de seus filhos estuda, a 
vida deles é o rio, de onde retiram o peixe que 
serve como reforço para alimentação. Desorienw 
tada com a morte do marido, e1a não sabe o 
que vai ser do seu futuro. 

Para Laércio Mariano da Silva, 34 anos, 2 filhos, 
que está abrigado debaixo do viaduto da BR-369, 
entre Londrina e Cambé, a mudança para a cidade 
tem sido um pesadelo. Natural de Jaguapitã, cria
do na roça, ele disse que deixou uma chácara 
onde trabalhava perto de Maringá para tentar a 
sorte em Londrina. Foi uma péssima mudança, 
reconhece hoje, depois de estar há mais de 6 
meses debaixo do viaduto. 

E1e conta que veio atrás de um irmão que mora 
no Jardim Bandeirantes~ "A casa. que ele mora 
ê pequena e minha cunhada está doente, não 
deu para a gente ficar lá. Como estava um tem
poral a gente correu para cá e acabou ficando, 
pois não tenho para onde ir. O único servíço que 
consegui foi um jardim, mas tenho fé na minha 
santa (Nossa. Senhora de Fátima) que a gente 
vai encontrar uma colocação. Eu quero é conse
guir uma roça para tocar, pois é com Jsso que 
eu sei lidar. Na cidade não deu certo". 

Com uma pequena horta, próxima a entrada 
do barraco fechado com sacos na lateral Laércio 
ainda carrega os dois cachorrinhos magros, Chu
lica e Neguinha, a pedido dos filhos Wilson e 
Robson de 16 e 13 anos, respectivamente. A ativi
dade dos meninos tem sido a de catar papel, 
enquanto-:que a mulher, pede ajuda em Cambé. 
"A nossa salvação tem sido as irmãs e os vicen
tinos que nos ajudam", contoa-Laércio. 

Os irmâos Sebastião e João Gonçalves, de 50 
e 52 anás, respectivamente, dizem estar acostu
mados a morar debaixo do viaduto da BR-369, 
onde estão há quase dois anos, Sebastião, o mais 
falante, não conversa coisa com coisa e afirma 
ser dono de toda aquela área onde mora. a qual 
teria comprado num banco de Londrina, situado 
numa esquina e que se encontra fechado. 

João, por sua vez, no seu canto, não fala nada, 
mas concorda com o que ouve do irmão. E Sew 
bastião continua: "A gente nem precisa trabalhar, 
pois o pessoal de Cambé terrí trazido de tudo. 
Olha aí, tem arroz, feijão e _oUtras mercadoiiaS". 
Indagado sobre a escritura de suas terras, visivel
mente perturbado, ele se irrita e diz que "tá tudo 
no banco -da esquina", e garante que não vai sair 
dali, pols já se acostumou e está tudo b"om. 

Já fui gente 

Pedro Gomes de Oliveira, 37 anos, 2·- filhos, 
separado da mulher, que diz morar em Sorocaba, 
fica receíoso de falar sobre sua vida. "Tenho ver· 
ganha que alguém da minha família que mora 
em Telêmaco Borba me veja nessa situação, bar
budo e quase na sarjeta". Aparentando ser uma 
pessoa viajada e dizendo que já trabalhou em 
diversos empregos em Sorocaba e São Paulo, 
ele confessa: "Já fui gente, mas hoje tô caído. 
Isso começou quando s_eparei da minha mulher. 
Perdi a cabeça e vendi a casa, CaJTO e tudo o 
que tinha e agora tô nessa". 
- Ele cita endereços onde já trabalhou, até mes
mo em Joinville, em sua passagem por Santa 
Catarina. Pedro não esconde que ~em se apegado 

_na pinga: "Quando se _chega nessa situação nin· 
guém mais acredita em você. Amigo só exlste 
quando você tá com dinheiro. Acabou o dinheiro 
some os amigos. Eu sofro muito com isso e de 
vez em quando o jeito é se atirar na cana para 
esquecer um pouco essa vida lascada. Tô à procu· 
ra de um serviço, esperando uma oportunidade. 
Se !lão aparecer nada, o jeito é_ cair na estrada". 

Edinelson Alves 
da Editon"a Regional 

Durcmte o discurso do Sr. Leite Chaves, 
o St. José lgnádo Ferreira deixa a cadeira 
da Presidência que é_ ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O Sr- Nelson Carneiro (PMDB - RJ.) -
~· Presid~te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
-Pela ordem.l -Sr. !(residente e Srs. Sena
dores: 

Cabe a V. Ex' preservar a dignidade desta Casa 
e a dos membros do Parlamento Nacional, como 
Presidente do Congresso NacionaL 

O nobre Senador Leite Chaves não aceitou a 
sugestão que formulei. Endereço a V. ~a solici· 
tação de, como Presidente do Congresso Nacio
nal e do Senado Federal, que exerça o seu poder 
de censura e retire dos Anais tudo quanto possa 
ferir a quem quer que seja, deste ou daquele gru
po, principalmente aquela parte que também se 
refere às atlvidades anteriores, criticadas aqui, do 
nobre Senador Leite Chaves. Assim, não haverá 
nos Anais nenhuma necessidade de retratação 
de S. Ex', nem nenhum constrangimento para 
aqueles que aqui estão presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Atendendo à formulação de V., Ex', a Mesa fará 
cumprir o Regimento nesse sentido, nobre Senaw 
dor Nelson_ Carneiro. 

O Sr. Mauricio CoJTêa -Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mauricio 
Corrêa, p<:~_ra uma questão de ordem. 

O SR- MAcimCJO CORRÉA (PDT - DF. 
Para uma questão de ordem.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Estou pedindo a palavra para uma questão de 
ordem, exatamente para endossar as palavra do 

Senador Nelson Carneiro. Podemos não concor
dar com a posição do SenadOr Jarbas Passarinho 
e do Senador Virgílio TáVora- ó Senador Vrrgílio 
Távora não assinou - e de outros que assina
ram ... 

O Sr. VJrgíllo Távora- Assinar o quê? 

O SR- MAQRÍCIO CORRÉA- O marufesto 
do Centrão. 

Mas, são companheiros e são parlamentares 
- não estou dizendo com relação à referência 
feita pelo nobre Senador Leite Chaves-, de mo
do que eu acho inteiramente oportuno o requeri
mento feito pelo nobre Senador Nelson Carneiro, 
pedindo que sejam excluídas dos Anais expres
sões que não são habituais às regras parlamen· 
tares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O requerimento do Senador Nelson Carneiro está 
deferido e colnddiu com o pensamento da Presi
dência. 

O Sr. Maurido Corrb.-Sr. Presjdente, peço 
a palavra para uma comunicação, como Uder.. 
do PDT. .. 

O SR-.PRESIDENI'E (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa, como Líder do PDT. 

O SR- MAQRÍCJO CORRÉA (PDT - DF. 
Comd Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A minha observáção é rápida e diz respeito à 
sessão de ontem. Com o maior respeito a V. Ext, 
me pareceu que quando eu tratava aqui, em nome 
da Liderança, de uma questão que sempre tive 
como institucional, que versava sobre a indicação 
de um advogado para preenchírnento de vaga 
hó Egrégio Tribunal Federal de Recursos, e antes 
que V. ~ determinasse a saida dos presentes, 
a Presidência teceu algumas considerações de 
que eu teria, em primeiro lugar, violentado o Regi
mento Interno do Senado Federal. Em segundo 
lugar, que teria até abroquelado a anuência da 
Presidência, no sentido de ter adiantado assunto 
de pertinência exclusiva da sessão secreta. 

Com relação a isso, Sr. Presidente, eu gostaria 
de apelar a V. EX', para esclarecer que o art. 213 
do Regimento Interno é claro, quando diz que 

-·na -sesSão -secreta. -o Presidente deterfninará a saí
da do plenário, tribunas, galerias e respectivas 
dependências, de todas as pessoas estranhas, in
clusive funcionário da Casa. Ora, eu havia pedido 
a palavra exatamente como Uder, para falar em 
sessão pública, porque entendo, Sr. Presidente, 
que é inteiramente pertinente. Agora, por exemw 
pio, estou tomando conhecimento. Embora não 
possa afiançar, porque ouço de terceiros - que 
o Presidente da República tenciona mandar para 
o Senado a indicação do seu médico particular 
para o preenchimento de uma vaga no Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. 

Ora, será que eu não poderia tecer conside
rações a esse respeito? Oaro que seria uma limita
ção do exercício da minha atividade parlamentar, 
se eu não o pudesse fazer. 

Por QM.tro lado, Q _art. 402 do_ Regimento, diz 
que será secreta a reunião em que se procesw 
sarem o debate e a decisão da Comissão, sendo 
a votação feita em _escrutínio secreto, vedadas 
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a declaração ou justificação de voto, exceto com 
referência ao aspecto legal. 

Quero acrescentar que a matéria relativa à vota
ção das indicações de membros de missões di
plomáticas e do TribunãT Federal de RecursoS, 
não figuravam na Ordem do Dta. Por conseguinte, 
eu havia solicitado a palavra a V. EX, como Líder, 
exatamente para fazer o meu protesto. Fui come
dido, Sr. Presidente, usei de regras parlamentares 
absolutamente corretas, porque não entrei, abso
lutamente, na vida particular e nem ftz referências 
desairosas a quem quer que seja. ExerCi a minha 
atividade parlamentar, cumprindo urna missão a 
respeito apenas da forma pela qual o preenchi
mento estava sendo feito. 

Como os jornais publicaram que V. Ex.' havia 
me repreendido e como eu tenho presente, exata
mente, o Regimento, pareceu-me ser de justiça 
levar ao conhecimento de V, Ex!' que eu não vio
lentei o Regimento Interno, nem tampouco adian
tei-me na discussão de matéria que seria perti
nente à sessão secreta. É: uma correção que g_os
taria que fosse feita e ficasSe registrada em nome, 
inclusive, dos meus pequenos-conhecimentos ju
rídicos, mas atento ao me_u dever de seguir estrita
mente o que preceitua o nosso Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Maurício Corrêa tenho por V. EX 
o maior apreço. üder do PDT nesta Casa, V. Ex" 
tem sido um dos Senadores mais atuantes nos 
nossos trabalhos. V. EX' há de convir que esse 
noticiário da imprensa não corresponde à reali
dade dos fatos. Em nenhum momento fiz, nem 
poderia fazer, qualquer reprimenda a V. Ex' O 
que ocorreu foi apenas o entendimento da Mesa, 
que continua o mesmo, de acordo com o Regi
mento, de que, em se tratando de matéria refe
rente à apreciação de autoridades indicadas pelo 
Senhor Presidente da República ao Senado como 
a sessão é secreta, o debate e a votação se deve 
fazer apenas durante a fase sigilosa da sessão 
do Senado Federal. 

Veja que o art 402 a que se referiu V. Ex~ estabe
lece, na alínea f. 

"Será secreta a reunião em que se proct. 
sarem o debate e a decisão da Comissão, 
sendo a votação feita em escrutínio secreto, 
vedada a declaração ou justifiCação de voto, 
exceto com referência ao aspecto legal." 

E mais aaiafife, na alínea h: 

"O parecer será apreciado pelo Plenário 
em sessão secreta." 

Ora, se o debate na Comissão, que é um plená
rio mais restrito, é secreto, quanto mais no Plená
rio do Senado Federal. Foi apenas, portanto, en
tendimento de ordem regimental que, em ne
nhum momento, teve o propósito de_ atingir V, 
~ que, como disse, é um Uder dos mais emi
nentes Senadores, que vem se destacando pela 
sua operosa e competente atuação nesta Casa 
do Congresso Nacional. 

O SR. MAURICIO CORRêA - Sr. Presi· 
dente, quero apenas mais um esclarecimento. Jâ 
me dou por satisfeito diante das explicações de 
V. EJc!', mas penso que, em nenhunl momento, 
violentei o Regimento Interno, na medida em que 
a sessão secreta ainda não havia sido instaurada 
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- portanto, não havia discussão. Eu fui. como 
salientei, extremamente cauteloso na referên'cia 
à pessoa, exatamente para evitar O debate. Agra
deço a V.~ 

- - O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Mauricio Coifêa, neSte p-ãrticular, para 
que esta controvérsia seja dirimida, solicitaria a 
V. Ex!' que oportunamente suscitasse à Presidên
cia, uma questão de ordem. E, da minha decisã-o 
sobre a mesma, se for o caso, V. ~poderá recor~ 
rer, inclusive, à Comissão da Constituição e Jus
tiça e, ao Plenário, para que possamos formar 
uma jurisprudência fmal a respeito da matéria, 
porque o meu intuito é apenas ordenar melhor 

. os trabalhos do Senado Federal, na linha do Regi-
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se- à 

·ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento de inversão da 
Ordem do Dia; que será lido pelo-·sr.-Primelro-
-Secretário. -- -

É lido o seguinte 

REQCIERIMENTO 
N• 277, de 1987 

Nos termos dÕ art. 198, alínea "d",_ do Regi
mento fntemo, requeiro inversão da Ordem do 
Dia, a fim de que a matéria constante do Item 
n<? 7 seja submetida ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -:
Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o tequerimento de inversão da Or~ 
dem do Dia. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação, como üder 
doPMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na) -
COn-Cedo a palavra ao nobre Senador José Foga~ 
ça, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Como 
Líder para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a Liderança do PMDB é contrária ao requerimen
to. 

O .SR. -PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em votação o requerimento de inversão 
da Ordem do Dia, que pretende que o Item 7 
seja submetido ao Plenário em _último lugar. 

Esclareço a V. Ex~" que o rererldo item diz res
peito à autorização de empréstimo ao Governo 
de Mato Grosso. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.). 
Rejeitado,. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presi
dente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE - (Humberto Lucena) 
- A pedido do Senador Roberto Campos, será 
procedida a verificação de quorum, nominalmen
te. 
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Peço aos Srs. Senadores -que ocupem os seus 
lugares. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi· 
dente, peço a palavra, pela ordem 

O SR. PRESIDENTE - (Humberto Lucena) 
-Tem ã ·palavra V. Ex!' 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA. 
Sein revisão do orador.) Sr. Presidente, é apEú1as 
para instruir os vo_tantes. Foi colocado em votação 
o_ requerimento de inversão da Ordem do Dia. 
V. Ex!', Sr. Presidente, deu como rejeitado o reque
rimento, e o Senador Roberto Campos pediu veri
ficação de votação. 

Então, a votação será sim ou _não. Sim para 
quê? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sim, aprova o -requeriinento; não, rejeita. 

Vamos proceder a nova votação. Na forma regi-
mental, a votação será nominal. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Corno vota -o Líder do PFL? · - - -

O SR. CARLOS CHJARELU- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota _o Líder do PDS? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Sim. 

Q SR. PRESIDENTE (Humbert,o Lucen'ª) -
Como vota o Uder do PDT? 

O SR. MAURICIO CORRÉA- Sim. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMB? (Pausa.}. 

S. Ex" não está presente. 
Córrlo vOta o Líder do PDC? 
O SR. MACIR.O BORGES - Abstenho~me. 

O :;;R. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena)-
Como vota o Uder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD- Não. 

O SR. _PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PTB? --

0 SR. CARLOS ALBERTO- Sim 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_Luc:ena)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM '"SIM "QSSJ?SSENADORES; 

Carlos Alberto- Carlos Chiarem -_!;:dison Lo
bão - Jarbas Passarinho - Leopoldo Peres -
Lourival Baptista - Luiz Viana - Mário Maia -
Maurício Corrêa - Meira Ftlho - Roberto Cam· 
pos- VITgílio Távora. 

VOTAM "'NÃO"' OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos- Almir Gabriel--Aluizio Be

zerra - Chagas Rodrigues - Cld Carvalho --:
Dirceu Carneiro -=-Jamil Haddad -João CalmÕn 
-José Fogaça - Jutahy Magalhães - Leite 
Chaves - Louremberg Nunes Rocha - Man~ 
sueto de Lavor- Mareio Lacerda- Mauro Bene
vides - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -
Olavo Pires - Paulo Biso! - Pompeu de Sousa 
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho - Wilson 
Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) -
Votaram SIM 12 Srs. Senadores e NAO 25. 

Total, 37. 
O Requerimento foi rejeitado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item t, 

Discussão, em turil:o único,-do Projeto de 
Lei da Câmara n-1 8, de 1986 (n"' 6.933/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a utilização de imóveis residenciais -de prô
priedade da União, das entidades da adminis
tração federal e das fundações sob super
visão ministerial, localizados no Distrito Fede
ral. (Dependendo de pareceres.} 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. l9-$ecretário. 

J::- Udo e aprovado o seguinte 

REQCJERIMENTO 
1'1• 278, de 1987 

Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussao do Pro
jeto de Lei da Câmara n9 8, de 1986, Por 24 
horas. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.-
Fernando Henrique CardoSO.- -

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
fica, portantO, ãdiada a- ãpr<:iclaÇão da matéria. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem2: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 29, de 1987 (n" 5.084/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a regu]amentação da atividade de zelador e 
dá outras providências. (Dependendo de pa
recer.) 

Solidto ao nobre Senador Virgílio Távora o pa
recer sobre a matéria. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS- CE. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Naquela casa Legislativa, a proposição foi apre
ciada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que opinou pela sua constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa; pela Comissão de 
Trabalho, que aprovou a matéria por unanimi
dade, aprimorando-a através de seis emendas 
apresentadas; pela Comissão de Finanças, que 
também se posicionou favoravelmente .ao projeto 
e às emendas oferecidas pela Comissão de Tra
balho. 

O projeto foi aprovcidó pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados a 24 de junho do corrente ano, 
quando foram aprovadas emendas de redação, 
por força das quais substitui-se a expressão "mãe 
social" pela palavra "zelador", em todo o texto, 
e acrescentou-se o termo "assistenciaJ", qualifi
cando a palavra "aldeia", no§ 1" do art. 39 
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Consideramos o projeto de grande alcance so
cial; porque vai regulamentar as atividades da mãe 
sodal, encarregada de dar assistêm:1a às crianças 
em situação irregular, amparadas por instituições 
públicas e privadas que, até hoje, não obstante 
suas atividades de interesse social, não recebiam 
tratamento diferei1Ciado em relaçãõ aos encargos 
trabalhistas. As emendas oferecidas pela Comis
são de Trabalho vieram favorecer essas institui
ções, isentando-as dos encargos patronais para 
com a Previdência Social, e, ao mesmo tempo, 
asseguram a assistência previdendária aos m~no
reS residentes nas casas-lares e nas casas da ju~ 
ventude, ao considerá-los dependentes dos zela
dores. 

O projeto que ora apreciamos vem ao _encontro 
de dispositivo do Projeto de Constituição da Co
niissâo de Sistematização, que, no art 419, item 
m, considera dever do Estado e da sociedade pro-

. -teger o menor, assegurando-lhe, entre os quesi
tos, "assistência especial, caso esteja em situação 
irregular". E todos sabemos que há 36 milhões 
de menores em situação irregular em nosso País, 
7 milhões dos quais inteiramente abandonados, 
a perambular pelas ruas, na escoJa da margina
lidade e do crime. Regu]amentando a atividade 
da mãe sedai, estamos, ao mesmo tempo, favore
cendo a expansão e o desenvolvimento das al
deias ou vilas de menores. 

Discordamos apenas das emendas introduzi
das pela Comissão de Redaçâo na Câmara dos 

_Deputados, que, a nosso ver, alteram a redação 
_do projeto, ao substituir a palavra "mãe Soclal" 
por "zelador". Trata-se de uma função a ser exer
cida especificamente por mulheres, que são en
carregadas de cuidar da casa e das crianças, do 
preparo das refeições etc. 

Também consideramos impróprio o acréscimo 
do adjetivo "assistencial" após a palavra "aldeia", 
no § 19 do art. 3~, porquanto parece-nos conve
niente evitar a conotaçãO- de paternalismo ou de 
asslstencialismo nas atividades das aldeias ou vi
las de menores. 

_ Por isso, concltúmos pela aprovação do projeto, 
sugerindo apenas que, na Comissão de Redação 
desta Casa, sejam -Sllpdmidas as emendas de re
dação introduzidas na Câmara dos Deputados, 
restabelecendo-se a expressão "mãe social" em 
todo o texto da proposição e eliminando-se a pala
vra "assistencial" do § 19 do art 39 

Este o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
O parecer conclui favoravelmente ao projeto, su
gerindo éme!'lda, negando a ação. 

Em diSCussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
far-se-á na sessão seguinte, nos te[ffiOS regímen· 
tais. 

Ô SR. PRESIDENTE (Humbert~ Lucena) -
Item 3: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 38, de 1987 (n• 29187, 
ria Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

Pre_;:;idente da República, que cria cargos na 
Procuradoria Regional do Trabalho da 1~ 
Região, em Campinas, São Paulo, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matér"ia foi encerrada na sessãO 
extraordinária anterior. 

Passa-se_ à votação do projeto que, nos tennos 
do inciso ll, alínea b, do art. 322, do Regimento 
Interno, dependendo da aprovação do voto favo
rável da maiOria absoluta da Composição da Casa, 
deverá ser feita pelo processo eletrônico. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as lide
ranças, a matéria será submetida ao plenário, pelo 
processo simbólico. 

Em \fetaÇãO o pi"ojeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

'-' 
O projeto será incluído em Ordem do Dia para 

apreciação em segundo turno, após o interstício 
de 48 horas, previsto no art 108 § 3~. da Cons
tituiçãO. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

1'1• 38, de 1987 
(No 29/87, na Casa de origem) 

De iniciativa do 

Senhor Presidente da República 

Cria cargos na Procuradoria Regional 
do Trabalho da 15• Região, em Campi
nas, São Paulo, e dá ou~~_providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criado um cargo, em comissão, 

de Procurador Regional do TrabalhO da 15• Re
gião da Justiça do Trabalho, código DAS-101.4, 
a ser exercido por Procurador q.o Trabalho de 
Segunda Cateoria. 

Art. 2~ Ficam criados no Quadro de Pessoal 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 15~ Re
gião os cargos constantes do Anexo I desta lei, 
a serem providos mediante concurso público, na 
forma da legislação pertinente. 

Art. 3o Os 4 (quatro) cargos da Categoria Fun
donal de Técnico de Administração, código PRT-
15~-NS-923, do Grupo-outras Atividades de Nível 
Superior PRT-15~-NS-900, criados pelo parágrafo 
único d~ art. 24 da Lei n~ 7 .520, de 15 de julho 
de 1986, na forma do Anexo II daquela lei, passam 
a ser denominados de cargos de Administrador. 

Art. 4~ O Poder Executivo fica autorizado a abrir 
créditos ~pedais para atender às despesas de
correntes desta lei, a.serem consignados em favor 
do Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.-

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrá
rio. 
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ANEXO! 
(lei 0° ,de de de 198 ) ' 

Procuradoria Regional do TrabaUto da 15~ Região- Campinas- SP 

Grupos 

Cargos 

Outras Atividades de Nível 
Superior (PRT-15•-NS-900) 

SeJ'Yiços Auxiliares 
01 

Outras Atividades de Nivel 
verso 

QUADRO PERMANENTE - . . 

Categorias Funcionais 

ASsistente SoCial 

Datilógrafo 
Médio (RT-15•-SA-800 

Auxiliar Operacional 
01 

Código N°de 

PRT-15•-NS-900 01 

PRT-15•-Si\-802 1 

PRT~l5"-NM-1000 _de Serviço Di-
Médio (PRT-15•- NM:lOOO) 

Serviços de Transporte 
TP-1200) 
Portaria 

Motorista Oficial 
01 

PRT-15'-TP-1202 

PRT-15•,TP-1201 (PART-15•-
0ficial e Portaria Agente de 

04 . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 4: 

Votação; em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 48, de 1987 (n~ 9/87, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
e extinção de Cargos nos Quadros Perma
nentes das Secretarias do Tribunal Superior 
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário. 
1 a pronunciamento -favorável ao pro~ 

jeto. 
2a pronunciamento - contrário às 

emendas apresentadas. 
A discussão da matéria foi encerrada em sessão 

extraordinária anfei'ior. 
Passa~se à votação do projeto que, nos termos 

do inciso n, alinea b, do art. 322, do Regimento 
Interno, depende, para a sua aprovação, do voto 
favorável da maioria da composição da Casa, de~ 
vendo ser feita pelo processo eletrônico. 

Tendo havido, -entretanto, acordo de ucter-an--
ças, a matéria será submetida ao plenário pelo 
proces-so ·simbólico. 

Votação do projeto, em primeiro turno, sem 
prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂ~'IARA 

1'1• 48,<le 1937 

419187, na.ebsa de origem) 

Ik ln!c16tiva tf.o Tribunal SuFtfcr Eldora/ 

-olsp~ sobM!! a crflçii,.,...e" rxtinçiío de 
ur<>oJ no~ (/tJadros. P<".,..,.n~ntcJ d•s Se
crci.trlas do Tr!WT~el :Su~trior Eleito· 
rf.l t' dos Trlbun~h Re9k·n~ls Eleito· 
r.ab, e diAUtras providência~. 

o· tO!o!GRr:sso p;r,c!Ot!AL decreta: 

Art, 19 :f ricun crhodos, nos Ql<edre~ Permanentes 
•as. Se-cn:ttrlu do Trlbuntol' su.,...rior (\eftorll e dc.s Trfbunah ll('yio
na(s [leltorilll$, os Cl~cs de 1Ccnico Judiclãrlo AJ·OZl e de laQufgr•· 
fo Judlcfirlo t.J-012, Au~ilhr Jvdiclirio AJ-023, de A!Jilllte de Segur•n 

ça Jucll~ia.rill AJ·OZ4 e~~~ Atendentc- Judfclario AJ·025, llil to~ COliJo':" 
t1ntc do Ane~o I deJ.ta lei. 

_ Pari!lr~fo iinfco.>.t Os C~r'!!OS C!Ut e-~<ceden!ft! a lotaçio 
tKhttnte serto r;rtenc~idos pn-fertmtill111ttnte POr servidores requisita 
do~ de outru recn-tlçoes..\ fc~nh, ntaduah ou lllllnlcipof~, e111 exel"":
cfc1o 114 d1t1 l!e pubHuçao desta lei, observados os SE:gulntes crltii· 
r~ot de prlori:f~de: 

t - fngreuo 110 serviço pÚblico "'edi~lllt concurso 
:: f~!rn~~e~f!~~:r:::t!x~!!~!~s. dcstf111do 10 prn11chla~ento de cargo~ 

11 •'<tualHicaçio prof'inlonal ildequ~d~ ao exerdcio 

UI • te:r.po de tletrdcio em Caf'90 equlnleote; 

IV • telllpo de- serviço pUblico. 

Art. 29 .K"F'fC~III t'Xtintos, nos o~adros Pernanentes 
dn Secretarlu dos TribUMis R~CIIOflah Eleftornis, os t<~~rgos de Agen· 
te Admiii!Strativo TII:E-SA-801, de',DatllÕgNfo Trtt-:SA·8D2, ele Motorista 
Oftctal TltE•TP .. lZDl e di!' '-9ente de Portaria TftE-TP .. 12D2, na fcraa cfo 
Ancllo destt lei. · 

Pari!nfo iinlco,.)(Ffca autorfnd.a a transposfçio,p.a 
n 1 tategorh Funcfona de Au:dlhr Judfciirfo TRE-AJ·Oll, dos ocupnii 
tes dos cargos extintos de A!itnte Adtllnfstrath·o e Datiiiigrafo; par11 1 
C.Ugorh. Funcional c!e .f.ge11te de Scguranço Judlcfirh TR[·AJ·024, dos 
OCLtp~ntes dos carg~ txtfr.tos cie lolotoristt Oflcftl, e para a tategorh 
:~~~!~~\~:eA~~~:e~!eP;~~;~!~Io TRE-AJ-025, ~s otUP-'fltes dos cargos 

Art. n ..; riull crhdos. nM QuGdros Permone11tes. 
das Secrtb.rlu (o Tribunal Su~rlor E1e1toral e dos Tribunais Regio
nah Eleitorais, os Clr<JOS de 1-'.idlco Ns--go1, Auxllhr de'! Enfenmgem 
.,....1001. 81b1!otecir1o NS-gJ2, tonttdor NS-924 e Tt:cnfco de tontablli
dadt 1111·\042, RJ form conlhnte do Anexo III desta. lei. 

Art, 49 i.. Fica~:~ criado~, no l)ull;dro Pen<~anente dn Se
cret&rfa do Tribunal S~rfor EleHora1, 11t1 Grupo de Direçio e Anessõ 
r,_nte Superiores • D.U·100, DI seguintes cargo~o: -

- •)' 1 (Lili) Dfretor de Subsecretaria - DAS-101; 

W' 3 (três) A.nenOl" • OAS--102, 

Art. 59 lr'flcario txtfnto~o, JIOS Ouadro$ Pti"III&Mntes 
dn kcreU.rlu. dM Trfb11nals lte9:lonah Eleitor• h, i ~~~edlda que v~;;a
""• os Cilr-;QS de Auditor t da- Tecnfco de Contabll1d~de, na fOT'IIQ cons. 
tlntt do Mexo JV r;la~oU lol. -

Art. 69 <M Categorias F'u11cfonah de Têcnfco JL/I:ll
c:firfc tru:-AJ-021 e de Taqu{gr~fo Judfdirlo TRE·AJ·022, dos Quadros 
Penqnentes dn Secretlrlu des Tribunais ll.egfonah Eleitorais, pnsam 
a nr estnJtijri~S I'LII fonna constante do Ane1<o Y P'esta hf. 

, P.llrê:~rafo Ülli~o.~[O$ fu11cionirlo~ inteçra~tes d~~ 
categoria~ runc1o11ais de que trat~ e~te t~rllgo seriio po~fc~onQdc.~ n.:.~ 
clftues li q11e corres>"ºnda~t~ as r~•fcr(illclils de que ~ão OO:Lipant~s. Qvar.do 
suprimidas tais referéncf~s. n~ n:~va cstrutvra constante do Ane>.o v 
dru.h lef, serio posicionado~ n• referencio inicial d~ ChJ.se "A'' <la 
res~ect1va C~te9erla. 

_ Art. 79 • 'A C<ttegoria Fur.cion~l de Agente de Segu-
rança Judlchria. AJ·D24. do Gn.tpo-J\thidades de J\pcfo Jvdicfirio dcs 
Quadro~ d~s Secretarhs dos Tribunais (leftorafs passa ~ ser a estrutu 
r• consta11te do MeJr.o VI desta lei. -

§ 19 '{Os fUIICioniirlos Integrantes da c~tegorla F'un 
cfonal d~ que trat~ este ~rtigo, M Se.::retui• d:~ Trib11n~l 5up~rloF 
Eleitoral, seriio poslcio11ados nas cla~~e~ ~ que correspondam H reff"
rCncias de que são ocupantes. Qua11do suprimidas t~is re-ferCncias, na 
es.trutur• constante do Anexo VI, serão posicionados M referência in1-
cfal lia tlaue ·A~ d_, resp~ctiva tate~orif.. 
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§ 29 YD~ func.io11iir1os d~.s- Se.;;ret.sriu do.s Tr1bu· 
nais Regionah nettoral!., que ocu~av~m os <:~1"9-0S e•tir.tos de Motoris
ta Oficlal, TP.E·1f'·l201, transpo~tos parll a Cat~goria Funcion:t.l de 
agente de ~gurança JudiciEda, na fonro.~ prevista pelo p~riarafo único 
do art. 2'1 O!~ ta lei, ~crio fl.:lS1cionados na~ classC!s a QUt' "co!"nspon~ 
d~ as refer..r.cias oue pOHuhm. Quando inexistente~. na estruwra 
const.llllte'do Anexo VJ de:~.u lei, IIS referencias de que er~m o:lipantcs, 
os funcionários ser~o pol:icionados M refe1·ência tn!cial da Cl<1sse "A" 
da rcsp!.'ct1va Categorh.. 

Art. 811 ;<'os funcionil"fos do Tr!buMl Superlor Ele! 
toral e dos Tribunais Reglonl!h Eleit.orll.is que se enec:mtr11rem ~ dispo":' 
siçio de outros Õrgios d~ Just1ç~ [\eitor~l. o~ d4til d.:; pub11c~çâo des_ 
ta lei, poCI.'r~o panar~ lnteqr~r os correspondent!'~ llrupo~ d~ Catego':'" 
rf1.s furocionll'ls, cuo 1\~J~ conc.ordânda do Õrgio de origem. 

Art, 99 .l..:fJc.am autorindos o~ Trtbuneh Eleitorais 
il proceder i rcestrutura.;io de seus ser~fço~, podendo tr..ansformar os 
cnso~ E' runçot.'~ de confhnça, fh~ndo o~ respectivos nfveis de retri· 
bui:;:So, de acordo com~ leg1sla.;ão em vigor. 

§ 19 YPa.ra os efeitos deste artfgQ, o Tribunal Su· 
perior Eleitoral expedi rã ~s instruções necessiirias. 

§ 29 VA rce~tr1.1tureçio dos servi~os dos Tribunais 
Regionais E:leftcral5 seri submetida i prévia aprovaçao dQ Tribunal Su· 
perfor Ele!toral. ' _ - ~-

§ 39 I{ Os cari;)o5 _deo provill'.cnto em comissão du Se-· 
cretarl~s dos Tribunais Regionais Elc:-itOI"ah siio privativos dos funcio 
niírios dos respectivos Quadros. -

Art. 10, '-. As despens decorrentes d~ aplic~çiio desw 
h lei correrio ii contl. das o:!otações orç~mentãrias prÕprin dos Tribuw 
nals Eleitorais 01.1 de o1.1tras P~r"ll eue fim de~tlnadn. 

bHc&çio. 
Art. 11, .v' Esta lei entra em vigor M d1h de s1.1a P,!!. 

Art. H',t""Revog~m-se a~ dispos1çi5e~ em COI\trir!o. 

ANEXO I 

(ARTIGO lQ, D.' U:I 1/9 . ,, ,, d~ 1!18 ) 

CRlAÇl\o Ot r.rs~G:OS OE PROVlflrKTO -lírriVO

T::IIBUNAL SUPERIOR HEITOi<I.L 

·----~ 
CllOJGO 

AJ-021 lO 

/m.11 lar Judic:lirio AJ-_023 

Atendente Judicfãrio AJ-025 10 

iP!{IUIIAl P.EGIOIIAl [1[!101'/,L 00 ACR( 

Cút'lGO 

AJ-0;,21-~---;:"':_ __ 

AJ·021 02 

AJ·OlJ 14 

CO!.HGO NQ DE CARGOS 

i~cnho ,Jo.:iidãr~lo:_ _______ :":·;:02:1:_ _____ ;:o:J~~~-

hquigr~ fo ,lu•! i~~·~·~'~'':_ _____ _:':J~·=0!~2_:: _____ :02:_ __ _ 

A1.1xll lar Ju.:d~':'':':':'':__,-c,..,---_:':'~·0;:2:J _____ _:J:O:_ __ _ 

Agente de 5-f;J~~·~nç~ Jt.~diclir!~ AJ·024 03 

Aandente J~o.'!\d:lrio AJ-D.2S 10 

------~~----=---
TIU&UMAL REGiONAL ELEtlOPJ,l DO Al11\ZONAS 

OEtiOMlNfiÇIIO CllOIGO tio;'~ cJ.RàoS 

Técnico JuC:fcflirln AJ-021 OJ 

laquigr~fo Jl.ldiciiril) AJ-022 02 

Au~ilhr Judlc:"irio AJ-023 11 

Agente de Segur3/lça Jl.ldicliiria AJ-024 OJ 

Alend~ntt: Judlciãrio AJ-025 01 

TRlSt!NAL REGIONAL ELEITORAL OA EAHIA 

COO!GO NQ DE CARGOS 

Tfcnico Judiciário AJ-0<'1 1'1 
Auxiliar Ju,nc.iãri~o-------=AJ~-~0~23_:: _____ ~3°6 ___ _ 

Agente de Segurança J1.1dfciirh AJ-024 03 
Atendente Judic\0·;c,7,,..::..::.::::.:::: ____ AJ..:_·0~2~S------:ll:----

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl 00 CF;AilJ: 

OENOM!NAÇll(l Ci)OJGO NQ OE CARGOS 

-----------------------íecnfco Jt.~<lici5rio AJ·OZl lZ 

Taquigrafo Judiciário AJ·022 01 

AulO.!liar Judiciário AJ-023 77 

Agente de Segurança J1.1dfciir!a AJ-024 03 

TRJSOHAL REGIONAL [lE!TORAL 00 _OISTRtTO rmCRAL 

OENOMlMAÇÃO Ct!OIGO NQ OE CARGOS 

Teenico judic1~rio AJ·O?f O< 

Taquf!Jr~fo JuoHcliirh AJ-0:?2. 02 

Au~iliar Ju~id:lrio A.l-023 39 

A~(·nte de S~gurança J1.1diciirfa AJ-024 os 

Atcndcr:tc Judlci~rio AJ-02'5 04 

!RllHJW.L I>EG!Or<AL CLtlTOI\Al DO ESP!RJTO SANTO 

-----
OC!«(otHIAÇ.!:O CC!OJCO NQ OE r.ARCOS 

TCcnho Judicliriu AJ-021 os 

Taqulgr<~fo Judiciário AJ-022 _!)L 

Auxiliar Juc!lclirlo AJ-0<'3 07 

A9ente de $e-g1.1r~nç~ Jo.~:llc!.iria AJ-024 03 

Atendç:nl~_ J1.1d_iciiirío AJ·0.:!5 os 

TRIOUtiAL REGIONAL Hf.lTOitAL OE GOI.liS 

DENOMJNAÇ.!:O Cl:IOIGO N9 OE CAAGOS 

Técnico Juc!icfiir1c> AJ·Oll ns 

T~qulgrafo Judidãrio AJ-0.22 02 

Al.lxn iar JudiciErio ,1\,1-023 30 

Agente de Segur~nça Judiciiria AJ-024 03 

Atendente Judiciirio AJ-025 15 

TRIBUUAt REGIONAL ELEITORAL 00 MARANH1\o 

OENOMHII\Ç];O Ct!OIGO ti9 OE CARGOS 

Tiicnico Jt.~dfciirio AJ-021 06 

!llqulgr~fo Jt.~diciãrio AJ~022 02 

Al.lxili.ir Judiciãrio AJ-023 " A';lente de Seguranç~ J1.1di~iir!a AJ-024 04 

Atenc!ente Judiciirio AJ-ozs 11 
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TRIBUNAL RE:GIONAL tll:lTORi\t Ot MIITO GROSSO 1RIBLINAL R~GIONAL flf.ITOR~L DE PERNAMBUCO 

DENOMJNAÇM COOJOO N9 DE CARGOS DEtiOI'.IIIAÇi'\0 Ct!D!GO N'i' Ot CARGOS 

T5cnlt.o Judidãrio AJ~021 os Técnico Judlciãrio AJ-021 09 

Taqui'(lrafo Judici:i"rio AJ-022 02 Taqui9rafo Jvdiciãrio AJ-022 02 

Auxnlar Judici~rio AJ-023 " -------
Auxiliar Judidârio AJ·023 121 

Agentl.' de Segur~n.;a Jud'lciiirh AJ-024 03_ 
Agente de ~l;9urança Judiciãri~ AJ-024 04 

Atcndente J•Jdi c !;;rio AJ-025 00 ~.i~nte Judid~rio AJ-on 14 

lRJ3UNAL RrGIONt,L EU:IiORAL 01: MATO GROSSO DO SUL 
TRIBUNAL REGIONAL ELOTORAL 00 PtAUT 

DENOMINAÇi'\0 COOTGO N9 DE CARGOS 
.-- CCDIGO !19 OE CARGOS 

Ti!~nico Judici'~rio AJ-OZI os 
Têcnico Judiciário AJ-021 os 

Taquig:rafo Judiciiido AJ-022 02 
Taqui;~rafo Jllcli,iãrio AJ-022 02 

-------
Auldli&r Judiciãrio AJ-023 10 

Au).ilidr Judiciãrio AJ-023 " 
Agente de Segurança Juditiirla AJ-014 03 

.t.g.:nte de Segurança Judiciãria AJ-02~ os 

Atendente Judidãrio AJ·Õ25 11 
Atrnd~nte Judiciã:ric AJ-025 " 

TRIBUNAl REGIONAL rtriTDRJil OE MINAS GERAIS 

OEHOMINAÇP.o CDOIGO lf~ Dr 
TRIBUNAL REGIONAL ELÜTOR-AL 00 RIO DE J.difrfKIY:--

CARGOS 

Tétnico Judidârio AJ-021 25 
DLNOMINACM CCOIGO N9 DE CARGOS 

Auxn lar Judicilirio AJ-023 33 TCcniço Ju~\ciãrlo AJ-021 17 

Ag~nte de S~9uran~a .. 1udlciãria AJ·OZ4 OL Aux1!iar Judl(iárlo AJ-023 32 

A~en:~ ~e Sc9ur~n~a Judiciária AJ-024 12 

li":ICUtMt. F.tGJOt!AL tLEI!O~AL !lO rt.?.f\ TRI8UHAL REGIONAL ELEilORAL DO RIO GRMDf DO ~OitlE 

N9 Ol CARGOS OENOMIHAÇXQ COOIGO N9 OE Cf,RGOS 

AJ-021 os Ticnfcc JudicHrio ÃJ:.:Õ21 06 

Taqulgr1fo Judi~l~rio AJ·Q22 " 
Auxiliar JudicÚrio AJ-023 10 

AJ ·02~ OJ 1\gl"nte d~· Se<;1urança JUIJiciirh AJ·Õ2:4 03 

11 Atendente Judiciãrio AJ-025 07 

TRJBUJif,L RrQtOttA~ ELEITORAL DA I'ARAIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 RIO GRANDE DO SUL 

CCIDJGD N9 OE CARGOS OEKOMINAÇ;!IO a!OICO ti9 0( CARGOS 

Técnico Judiciário AJ-021 04 Técnico Judi.c;i;rfo AJ-0<.'1 15 

'h<foÍ'Jraro Judiciãrio AJ·022 02 

==='='_,-,_.-,_,-a~-j~.::c,c,c,,c,c,,---------------,c3c_-02~3============~3C,: ___ _"_-_-_-_-_--_ 
Agente de Sf.~urMca Judicliria AJ·024 04 

Auxiliar Judidiirio AJ-023 " AJ-024 OJ 

Atendente Judfdãrio 

Al~nrl!'ntc Jud!ciirlo AJ-02'5 051 
--------~----~~~ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 

TRIBUNAL RE.GIONAL ELEITORAl DO PAMNÂ 
DENOHINAÇ~ CCiOIGO NQ DE CA;::GOS 

CllDIGO ~ DE CARGOS 
Técnico Judicilir1o AJ-021 03 

Técnico Judiciãrio AJ-021 Taqu'igrtfo Judiciirio AJ-022 02 

hquigraro Judiciãrio 02 Auxiliar JudicHírio AJ-023 15 

Auxiliar Jud!ciãrio AJ-023 4B Agente de Scgurança Judiciirl~ AJ-024 03 

Agcnt~ de Segoranç:t Judiciãrh AJ-024 Atendente Judiciirio AJ-025 02 
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TIHE!QifAL RtGlO~IAL ru:tTORAL DE SANTA CATARINA 

DENOMINAÇRo CllDIGO f.'9 DE: CARGOS 

Téc.nicc Judicl:4rio AJ:D21 07 

T~~:qul<;~r<lfo Judidirio AJ·02Z 02 

Auxilhr Judici~rio M·023 " Agente de Segunnç~ Judíciiri~~: AJ~OZ4 OJ 

TRIBUNAL RtG-IONJU. ELEITORAL DE Si'iel PAULO 

DENOMINAÇM CtlOlGO 

Técnico Judictirio AJ-021 

llquigr..,.fo J~.:diciirio AJ-022 

Au:llilhr Judic.iirio AJ-023 

Agente de Segur.,nçD JtJdiciãri_a AJ-024 

Atendente Judidãrto AJ-025 

TRIBl.IAAL REGIO!IAL ELElTORAL OE SERGiPE 

OENOMtNAÇM 

recnico Judio:'lirio 

Taquigr4f0 Judiciário 

Au~ili~r Jud!o:iiirio 

Agente de Segurança Judldáda 

Atend~nta Jud1çiirio 

A N E )( O 

(.t.llTlGO ~Q, OA l[l tiQ 

- CllDlGO 

AJ-021 

AJ-OZ2 

AJ-023 

AJ-024 

AJ-025 

. ,, ,, 

TRISUAAI. REGlOML [UJTOAAL DO ACil( 

OEI<OHINAÇ,J,() COOtC'.O 

1\gf'ntt> Ad••fnii.lrativo TRC-SA·I!Ol 

A9Qnte de Portarb TRE-TP-1202 

Motorista Oftchl TRE-TP•l201 

---o.;t'iiêçrafo TRE-SA-802 

TRIBUNAl !U:C:IOtiAL ELEITORAL DE ALAC:OAS 

OENOMltíAÇiiO COOIGO 

Agente AdOl!nistrativo TRE-SA-801 

Agente de PorL!Jri.t TRr-TP-1202 

Motorlst4 Ofltlal TRE-1P-l2Dl 

Datilõgrafo !RE-SP.-802 

IRIBUNAL Rf:GIONAI. ELEITORAL DO AMAZONAS 

DENOMlliAÇJ;O tOOIGO 

Agente Admini~tr~tivo 

Agente de Port.trta TllE-TP-1202 

N9 .OE Cf.R.GOS 

34 

os 

" 
16 

100 

NQ OE CARGOS 

" 01 

08 

03 

oz 

de 198 ) 

Jl9 OE. CARGOS 

06 

02 

03 

06 

ti9 DE CARGOS 

10 

10 

" 
15 

ffQ Ot CARGOS 

" 
01 

TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL DA .IIAfHA 

C!lDIGO N~ __ O( ÇMGOS 

Agente .l.d:nintstrattvo TR!:-SA-801 . 

TRt-TP·l2a2 11 

Motori~ta Oficiai 

TlH61Jr!Al RtGTONAL ELEITORAL DO CEAR.l; 

CQ!liGO 

" MotoriSt~ Oficial TRE-TP·-1.201 Ql 

TRIBUNAL.ItEGlONAL (LEHORAL 00 DISTRITO F(DERAL 

O(N.O}IINAÇiU! CI!DlGO N9 0( CARGOS 

Agente Administrativo TRE.-SA-801 " Agente de Portaria JRE.-!P·_l2QZ 04. 

Motorht~ Ofio:!al TRE.-TP-l20f 05 

TRIB'JNAL REGIONAL ELE!10RAl 00 ESP!RÚÕ SA!'iT0 

DtNCMJIMÇ~ COOH~O 

Agente Administrativo 01 

Agente de Portaria TRE·TP-1202 " 

TRtOI.WAL REGIO!I~L EL(TlCAAI. OE GOIX$ 

o~DMrru,çJ.o cliotao 119 Ct C(,~GOS 

Agente M!:!lnhtraiho_ 1RE·SA·801 13 

Agente d~ l'orhda lllE·TP•l202 15 

Motorista Oficial lRí • TP•llOl 03 

Oat11Õ<}Nfo TRE·SA-802 11 

TRIBUML RtGIOiiAl [L(IlOr.Al 00 MAIWii-IAO 

IJEHOMIAAÇiW CÔO!(.O Jl>' O(" CARGOS 

Agentl! Adri!lnhtrlltivo TRE-SA-801 " 
Agente de Port~rl4 TRE-TP·IZ02 11 

Motorht3 Of'lchl TRE-TP-1201 O< 

Oat!1Õgrafo TRE-SA-802 " 

OEN()'IINAÇ.IIO t!50IGO 

AgQnte de rorhrfa 08 

Kotorfst~ Of\da1 TRf.·H'-1201 OJ 

TRI8UML REGIOr!AL (LEITOF.At DE MAIO G~OSS!l DO SUL 

C~OIGO 

.-.gen~e de Portaria 11 

TRE• TP-1 ZOl o; 
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TRtBliNAL RF:GõJOIIAL tLE:tTOP.AL DE MINAS G(RAJS 

DEm!!il!UIÇI\0 C!lOIGO 119 Dt CAR.r.ós 

Agentct Mminhtrat1vo " MotorSsU OHch.l " 
'TRIBUNAL R(GlOHAL ELE:ITO!W. DO PAR~ 

ltQ DE CAAGOS 

Agente At!rnlnfstr,.tfvo 10 

Agente d(! Portaria TRE·TP~~zoz 11 

Motorista Offd~l TRE·T1'•1201 03 

Dat11Õgr~fo TRE-SA-802 " 
TRrBUAAL RtGfOIIAL ElElTDRAl DA Pf.RA!BA 

OEKOMlW.Ç.itO CODIGO N9 OE CAAGOS 

Ag;;;;t;: I.On.ffií:Hraeivo iiif•SAROOi H 

Agente di!' Portaria TRE•TP-1Z02' " Motorista Oflthl TRE'•TP-1201 oc 
D.\tf1Cgr~fo TR[-SA-002 " 

TRIBUNAL RECIO!ÚJ. ELEITOMI. DO PMA.'i~ 

DEt:OMlNAÇkO CODI!;O 119 OE CAAt:OS 

1\!Jerote Admlnhtratlvo TRE-SA-801 10 

Hotorhtll Offclll1 TRE•TP:.1201 O) 

DatllÕ~rillfo TRE•SA-tl02 la 

TP.!BUW\L REGIONAl HOTORIIL f•E P(RIIA."'SUCO_ 

Ot.llO.'il'l~ÇJ.O COO!GO HQ OE CARGOS 

-----
Ag('nteo M"tini~lr~tlvo TR(·SI\·801 61 -------
At}('nt~ dto ~nruru HH.-TP-1201 " 
l'.otoriH.t Ofiti.Jl TRt-TP-1201 " 
Dat IIÕ~,.a r o TRE • SA-GC2 60 

TRlllUNAL RtGlONI\t j:tE!lORAL DO PIAUT 

OENOMUIAÇj1,0 CODIGO NQ DE CARGOS 

Agente Administrativo TRC-SII-GOl " A':1ente de Portaria TRI0:-1P·1202 " 
Motorbt~ Oficial TRE-TP·l201 " OatflÕgrafo 1RI:-SA·S02 16 

1RISUNAL REGION"L fLH10Rf,l 00 RIO 0[ JANElRO 

DEtlOMINAÇj1,0 COD!GO NQ 0( CMGOS 

Motori~h Ofichl TRF.·TP-1201 12 

TRIBUNAL REGIONAL_ElEITORAL 00 RIO GRANDE 00 NOR1( 

OENOMINAÇM CtiOIGO . N9 DE CAR.t:os 

Agente de Portarh Til~-TP-1202 07 

TRIBUNAL REG!ONtl. ELEITORAL DO RIO GRANDE. DO SUL 

DlMOMINAÇM CllDIG~ H\' DC CARGOS-

Agente Adr.liniHrativo l4 

Agente dto Portaria TRE·TP·l20Z 12 

V.otorista Of'lehl TRt-TP-1201 03 

TRIBUNAL REGJmlfll ElEITORAL DE RONDCtm, 

DtiiJMINAÇiS.O _C!lOIGO. NQ OE CARGOS 

Agente Ad"'illistrativo TRE·SA-801 06 

Aqcnte de Portarh TRE-TP-1202 02 

Motorhta Ofiçial TRE-TP-1201 02 

· DHilÕ~rafo TRE·SA·SOZ 01 

TRlBUNi\.1. RE"GIONAL ELEI10RIIl 0( SAIITA CATI\Rl~.A 

CCiDIGO 

Agente At.r..iuis1:rativo TRE·SI\·801 

--::"'c,-,-,,c,c,-:,c,7,,c,~,,,.------- TRE-11'-1201 

Dati IÕçr~fo TRE-SA·SOZ 

N9 OC CARGOS 

01 

O) 

zo 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL OE S:liO PAIJLO 

O[NOY.ltfAÇli:O cnorGo NQ O[ CARGOS 

Agenta.de PorUrh TRE-TP-1202 100 

t1oloJ'ista Ofich 1 -------,o,=,'-.0TP~-712°o=,~-~-~ol6:-----
-----'-'-----------------TRISUNI\1 REGIONAl E_LE_ÍTORAl.. ÕC -SEP.GJf>E 

DEHO:-ti~'ÇI\0 CDDIGO NQ 0( CARGOS 

Aoant~ ~Jm!oistrativo TRE-SA-901 OJ 
-----

J\g<'nte de Portaria TRE-TP-1201 02 

V.otori~ta Oficial TRE-TP-1201 03 -----

ANEXO III 

(AATJGO 39, DA LET HQ . ,, de 198 ) 

tRIAÇ](O DE CARt:O~ DE rROVIHENTO Eft'UVO 

TRIBUNAL SUPtrtJOR ElEITOAAl. 

-OCNOOJHAÇ110 UIOIGO HQ 0( CARGOS 

Médico 01 

tm-1001 01 

BfbHotetÕr1o IIS-Il3Z 01 

HHBUHAL REGIONAL ELEl10RAl. O~ ACRE 

OE:NOMIHAÇ~O C.OO!t:O N9 DE CARGOS 

Mêdico 01 

Auxilhr de Enfel'maoem NtHOOl 01 

Bibliotecãrio 01 

TRIBUUAL REGIONAL ELEITORAL OE AlAGOA:ó 

OENO!UitAÇ~ tCIOJGO 119 DE CI\P.CI:fS 

lléclico HS-901 01 

Auxiliar de fnfem.agern 1-eHOOl 01 

Bfb11otec:ir1o NS-932 01 
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TRlBUtiAI. REGIONAL ELEITOAAL 00 AI-!AZOAAS 

DENOMIUAÇ.II:O CCO!GO N9 Ot CARGOS 

Médico 01 

Auxilhr de Enfermagem N1H001 01 

Btbliotceãrto 'NS-932 01 

Cont.!dor HS-924 01 

TRIBUNAL REGIONAL (LEJTOAAL DA !AfilA 

O!NOM!UAÇ.I:O CllD!ct.l N9 OE CARGOS 

Mêdico NS•901 01 

Awdlhr de Enf.mnageJII NtHOOl 01 

Contador NS•924 01 

Técnico de Contabilid~de /'IlHOU 01 

TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL DO CEAAX 

DtNO!IlNAÇ.II:O CllDJGO ii§ Dt cARGoS . 

1-!êdftO" HS·901 01 

Aux!H~r de Enferm~gC'Ill N!-1·11)01 01 

Bibliotecirio NS~932 01 

Titnito de Contal>ilidi!de NH•1!142 01 

Tli.IBUNAL REGIONAl. ELEITORAL DO DISTRITO FtO!AAI. 

OENOMHIAÇJIO cear~ N9 OE CAAGOS_ 

Médico NS~90l 01 

Auxll i~r de Ehferma~etll NH•lOOI 01 

Blb,fot!.'tirfo NS-93t 01 

ContDdor HS~92-f 01 

TRl~UtiAL RIJilOIIAl [LEITO'RAL 00 [Sf'tRJTO SANTO 

COOIGO N9 OE CARGOS 

Mêdtto JtS-901 01 
Auxi lh --,-,c,-,~.c,c,-m-,-,.-.------,,..c:c_c1 00~1------::0~1 -----

Cor.tl!dor NS-924 01 

TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL ot GOJ.';S 

OEiiOMJr\AÇloO COOJGO 

MCdlto 

Auxll t~r de Enfenr.a= Ml'\·1001 

TRIBUAAL REGIONAL ELEil'ORAL 00 MAAJ.NHIOO 

Ct'IOJGO 

NS-901 

tM·lOOl 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl DE: W.TO GROSSO 

~dtco 

Auxtliar de Enferr.14ge111 

Sfbllotecirio 

CCOIGO 

NS·901 

NM-1001 

NS-93Z 

N9 DE CARGOS 

01 

!IQ DE CAS.:GOS 

01 

01 

Nll DE CAAGOS 

01 

01 

01 

I 

TRIBU!iAl RrGIONIIL E:t[ITORIIL OE MATO GRCSSO DO SUL 

OfNOI:\INAÇ)(O C!lOIGO -NQ OE CARGOS 

Médica NS-901 01 

Auxfl i ar_ ~e Enferii'..J.gem M-t-1001 .01 

l!iblio~cc~rfo NS-932 01 

TRIBUNAL RElHOfU\L ELEITOAAL OE MJNI\S GERAIS 

OENOHJNIIÇM CCDIGO N'i Ot CARGOS 

- NiiditQ llS-901 01 

Auxiliar de Enferma9em Hl-1-1001 ·ar 
Contador' NS-924 01 

Tiknfco de Contabilidade Nl-1-1042 01 

TRIBUNAl REG!O.'.'AL ELEITOR/Q_ DO PARX 

C!lOI~O Hlf DE _CARGOS 

Auxiliar de Enferm~>J!!tll !IHOOl 01 

BlbHotecirfo Ns-s:n 01 

T!UDUNAL R[G.!ONAL [LEiltlnAL_OA PARAfSA 

OENOMINAÇXo C!iOICO Hll OE tA!!.C05 

Au,.nlar d~ Enferm~gCill NH·lOOl 01 

TRJSUIIAL RI.:GIONAL ELEITORAL "DO PARANJ. 

OENOMJHAÇiiO C!iOJGO N9 OE U~!;!GQS 

M~dito tiS-901 01 

Auxi I i<J.l" de Enferm.~o;em N'HOOl 01 

TRI8\INAL REGIONAL tLfiTOAAL 0( f'(i:NAY.SUÇO 

C!iOJGO NQ OE CARGOS 

Mi':dfc:o 01 

Auxiliar de [nftf'l:ll4getll HK-1001 01 

TRIDUtw. REGtON.~L ElEITORAl. 00 PtiW1 

COO!GO ~ DE CARGOS 

Mê:dico NS~90l 01 

t!M·lOOl 01 

fÀtBUNAl-REGIOW.i. ElEITOAAL DO RIO DE JANEIRO 

OENOHINAÇJI.O COOlGll NQ DE CAAGúS 

Mi!dlco NS·901 01 

Auxllier d~ Enfl!rmas~ P{lll-1001 01 

Ctmtador N_S•9Z4 .01 

Jicnfto de Cont•b111d.:~de NM·1042 01 

TRIBUNAl REGIONAL ELtlTORAL 00 RIO GRANOE DO NORTE 

DENOMINAÇÃO COOIGO M OE CARGOS 

Médico tiS~90l 01 

klxfHar de Enfef'IM.g~ IIIHOOl 01 

Cont~dor NS-!12~ 01 

1 
' 
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TRtBUAAL RtCitlf{.!.L [L[ITOIW. 00 II:JO GRANO( 00 SUL 

CtlDJGO m' OE' CAAGt!S 

J-iidft:O NS-901 " Auxfl h r de Enfe!"''lllgem llM-lÕOl " 
01 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL OE ROODONIA 

C001GO N9 OE CARGOS 

Médico H$-901 01 

NM~\001 . 01 

Bib1fotKirto 01 

TIUBIJNAL REGIONAL ELEITORAL OE SANTÀ CATAAIH,t. 

DENCMINAÇJ:O t00J(il) N9 DE CARGOS 

Medico HS.-901 . ~ 01 

HM-1001 " 
TIUBIJNAL RtGION.'.L. ELEITORAL DE S~ PAULO 

DEHOMINi\çj,o . cliDIGO N9 OE CARGOS 

~1co HS-901 01 

Awcfliar de Enft.nnagom KM-10()1 " 
Têcnfco de Contil!ttlfdcdt HlH04l 01 

Hi.ltUiiAL REGIONAL tlttlC:V,L OE SEJ(GJPE 

OtN~~!HA.ÇI/J CtiOJGO N9 OE CARGOS 

-----· 
Medico ~~~-901 " 
Auxilia.- di.' Enfer·nu•'JI.'Irl I!M-l·oo, 01 

.Btblic.te~i.ritJ .ij}-"932 01 

Contador NS-924 01 

ANEXO JV 

(ARTIGO SQ>, DA lEI H9 • OE " DE 19B ) 

EXTrtiÇM DI: CARGCiS DE PROV!t:EHTO tf[TIYO QUAHDO VAGAREM 

TR18UHI\l REGIONAL El(lTORAt 00 ACRE 

OCNOMJNAÇi!iO tOOJGO N9 OE CMGOS 

Audit(lr TRE·HS.-934 01 

TRISU~ REGIONAL ELtJTOiiAL OE ALAGOAS 

OEN~'IINAÇM C.OO!GO N9 OE CARGOS 

Auditor 

Tecnico di! Contabilidade- 02 

TRIBUNAL R<:"GtO!lAl (UITORAL OE GOt.liS 

COOlGO 119 OC CI.RGOS 

Tijcnfco de Contabilidade TRE~NM-1042 01 . . 

OENOM!KAÇ~. CDOIGO NQ DE CARGOS 

Té<-nlco de Contabilidade 02 

"rli.t8uW.L REriioNAt ELE ITOAAl OE tiA To GROSS<I 

CGDIGO NQ DE C~.S 

02 

,., ' . 
TR16lllifll RtGtONAL ELETTOP..At DE trATO GROSSO 00 S.Ul 

D[HOMli-IAÇJ;O_ ClltiiGO 

TRE-NS-93C 01 

TRIBUNAI.. REGIOW.L ELEITOIW. 00 PARA/iA 

DEHOHllfA~O tOÕIGO . N'i' DE CARGO$ 

Tt:cnico ee Contabilidade l"RE-NH-1042' 01 

lRlBUKAL REGJOIIAL f.LEJTORAL DE PERNAI19Uto 

O[NOHIAAÇkO CDOIGO NQ DE CARGOS 

Técnico de Ct~ntloblHd~de TRE~IIH-1042 01 

Tll.lBUNM. RfGIONAL CLEITOR,oi,L 01) PIAUI 

côOJGO NQ DE CARGOS 

TC.cnico di.' Contabllid~de TRE-!."1-1·1042 " 
TRIBUNAL Rt.GJotiA.l. CLEITOIUL OE 1\0NO!ltHA 

O!t:ONU!AÇ~ CCiDtGO N9 OE CARGOS. 

Auditor 

lRIBUIW. REGIONAL ~LCITORAL DE ~NTA CATARINÃ 

DENOMitiAÇJíO CD DIGO 

Tê"cnico de C~;~ntabSHôll.de TRE-Iil-!·1012 

A N t X D 

(ARTIGO .69 DA LEI NQ ·" 
REESTRUíURt,çTiO OE CATEGORIAS 

·COOIGO A...l-020 

119 DE CARGOS. 

01 

D.E 198 ) 

CJ.TEGOillfiS r~:-!ClON..It.tS CO'OIGO J:EF"tR[NCIAS OE VE!iCJMEtUO 

CLASSE: ESPECIAL NS·22 • 
lt'ClftCO JIJ~Jc.l~RIO TRE~AJ-021 CLASSE .,. tl$·16 • 

CLI\554 "A' t.S.-10 • 
CLÂSSE ESPI:ClÁL NS·22 • 

Tt.Q~.ff.ct'J.ro JO.:~·JCllí~lo Tr.E~,I.J,-0~2 CLI\~Sf .,. r-;:;~16 • 
CLASSE "A" NS-10 ' 

" 21 

" 
" 21 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação das emendas com pareceres 
contrários. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. 

O Sr. José Fogaça - Peço a palavra, pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex" 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex" está colo
cando em votação o parecer ou as emendas? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Primeiro o projeto foi aprovado. AQora estamos 
votando as emendas com pareceres contrários. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - A Liderança do 
PMDB é favorável ao parecer, ou seja, contrária 
às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Então, estão rejeitadas as _emendas. 

O projeto, aprovado em primeiro turno, será 
incluído em Ordem do Dia para apreciação em 
segundo tumo, após o interstício de 48 horas, 
previsto no art. 1 os; "§ 39 da Constituição. 

O Sr. Carlos ChiareiU- Gostaria de registrar 
o meu voto favorável, para que fique consignando 
em Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A declaração de voto de V. Ex~ constará em Ata. 

São as seguintes as emendas rejeitadas: 

EMENDAN• I 

Suprima-se o parágrafo único do art. 1 o do pro
jeto. 

EMENDAN•2 

Inclua-se onde couber: 
O aproveitamento nos cargos de que trata o 

presente projeto será feito, em qualquer hipótese, 
por meio de concurso_ púb!ico. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem5: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 14, de 1966, de autoria 
do Senador Affonso Camargo, que altera dis
positivos da Lei n" 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, que institui o Código Nacional de 
Trânsito, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, quando foi aprovado o 
projeto, em primeiro turno. 

Passa-se à discussão do projeto, em segundo 
turno. (Pausa.) 

Em discussão o projeto. 
Não havendo que peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, sem emendas, a maté

ria é dada como definitivamente aprovada, dis
pensada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a- meSa, redação final, que será Uda pelo 
Sr. }9-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1987 

.t: lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado n9 14. de 1986. 

- Ó Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado no 14, de 1986, de autOria do 
Senhor Senador Affonso Camargo, que -altera dis
positivos da Lei n~ 5.108_,. de 21 -de setembro de 
1966, que institui o Código Nacioliai de Trânsito. 

-sala das Sessões, 2 de dezembro_de 1987.
Dirceu Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação flnal do Projeto de Lei do Se
nado n• 14, de 1986, que altera, dlsposl· 
tlvos da Lei n9 5.108. de 21 de setembro 
de 1966, que Institui o Código Nadonal 
de Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Os artigos 100, 101 e 104 da Lei n' 
5.1 08, de 21 de setembro de 1966,- pasSam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Ait 100. As penalidades serão -Impos
tas aos proprietários de carga (embarcador), 
aos proprietários dos veículos ou então. aos 
condutores, conforme o caso, resguardado 
ao proprietário do veículo o direito de ação 
regressiva entre os primeiros. 

Parágrafo único. Será de responsabilida~ 
de do embarcador a infração por transitar 
com excesso de carga. 

"Art. -1 O 1. Ao proprietário da carga ou 
do veículo, conforme o caso, caberá sempre 
a responsabilidade pela infração referente à 
prévia regularização e preenchimento das 
foimalidades e condições exigidas para o 
trânsito do veículo na via terrestre, conser
vação e inalterabilidade de suas caracterís
ticas e fins, matrículas de seus condutores, 
quando esta for exigida e outras disposições 
que deva observar. 

Art. 104. As multas são aplicáveis a con
dutores, proprietários de veiculas de qual
quer natureza e proprietários da carga, e se
rão impostas e arrecadadas peJa repartição 
competente, em cuja jurisdição haja ocorrido 
a infração." 

Art- 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. 

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

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definítivamente aprovada, dispensada a votação. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Item 6: 

Díscussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 37, de 1987, de autoria 

-do_ Senador Nelson Carneiro, que determina 
a inst,alação de equipamentos antipoluição 

em veículos automotores de uso urbano, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL; proferrido em 
Plénário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, quando foi aprovado o 
projeto, em primeiro tumo. 

Passa-se à discussão do projeto, em segundo 
turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão sem emendas, a matéria 
é dada como definitivamente aprovada, dispen~ 
sada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redaçâo final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É l~a a seguinte~ 

Re<lação final do Projeto de Lei do Se
._dQ n9 37, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n9 37, de 1987, que &~termina 
a instalação de equipamentos antipoluição em 
veículos automotores de uso urbano. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -
João Calmon, Relator, 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Lei do Se· 
nado n~ 37, de 1987, que detennlna a 
Instalação de equipamentos antlpolui· 
ção em veiculas automotores de uso ur
bano. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 o As montadoras de veículos automo

tOres de uso urbano deverão instalar, a partir de 
I~ de janeiro de 1 989, nos carros de sua produção, 

_equipamento capaz de reduzir a poluição dos mo
tores de explosão. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em con
trário. 

O_ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamérite aprovada, dispensada a votação. 

O projeto vai à Cân1ara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 343, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso a con~ 
tratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 33.909.410 Obri· 
gações_ do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nãrlo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 



Dezembro de 1987 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 279, DE 1987 

Nos termos do art. 350~ combinado com a a1í
nea c do art. 31 O do Regimento lntemo; requeiro 
adiamento da votação do Projeto d_g Resolução 
n• 343, de 1987, por 30 dias (Item 7). 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987 -
Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE_(Humberto_L.ucena)
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o_ aprovam permane
çam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado o requerimento. 

O Sr. Roberto Campos - Peço verificação 
de quorum. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-se proceder à verificação solicitada pelo nobre 
Senador Roberto Campos. 

Na forma regimental, a votação será nominal. 
Como vota o Dder do PMDB? 

O Sr. José Fogaça- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PFL? 

O Sr. Carlos Chlarelll - Abstenho-me de 
votar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
Como vota o Líder do PDS? - -

O Sr. VIrgílio Távora- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDT?-

O Sr. Mauricio CorTêa- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDC? 

O Sr. Mauro Borges- Abstenho-me devo
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Como vota o Líder do PSB? 

O Sr. Jamll Haddad- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como võta o Líder__ do PMB? (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PTB? 

O Sr. Carlos Alberto- Não. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Esclareço que o voto SIM é em favor do adia

mento, e NÃO contrário ao requerimento. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM •'NÃO" OS SRS. SEI'IADORES; I'Jfredo 
Campos - A1mir Gabriel - A1uizio Bezerra -
Carlos Alberto- Chagas Rodrigues- Cid Carva
lho- Dirceu Carneiro -lrapuan Júhior -Jamil 
Haddad -João Calmon -José Fogaça-José 
Jgnádo- Jutahy Magalhães- Leite Chaves
Louremberg Rocha - Luiz Viana - Mansueto 
de Lavor - Márcio Lacerda - Mário Maia -
Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Nelson Carneiro --Nelson Wedekin
Olavo Pires - Paulo BisoJ- Pompeu de Sousa 
- Rachid Derzi - Raimundo Ura - Ronaldo 
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Aragão- Ronan Tito-Teotonio Vilela- Wilson 
Martins. 

VOTAM "SIM'" OS SRS. SE/'IADORES: Áureo 
Mello -:- ~rios De'Carli - Gerson Camata
Lourival Baptista - Roberto Campos - Virgílio 
Távora. _ 
-- ABSTffi-SE_de '\lOtar os Srs. Senadores_: Carlos 
Chiarelli - Edison Lobão - Mauro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Votaram SIM 6 Senadores e NÃO 33. 

HOuve 3 abstenções. 
Total: 42 votos. 
Rejeitado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se_ à votação da maté_ria constante do Item 
7 da Ordem do Dia. 

O Sr. Roberto Campos -Sr. Presidente, pe
ço _a palavra para encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 

---eampos,-paTa encaminhar a votação. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria de expllcar as razões por que consi
dero totalmente desaconselhável a aprovação 
deste pedido de empréstimo, na quantia assaz 

~ vultosa, de quatorze bilhões e oitocentos mllhões 
de cruzados, aproximadamente. 

Na documentação encaminhada ao Senado 
Federal, não há planos de obras; há vagas indica
ções de progamas. Montante desta natureza, a 
ser extraído da Caixa Econômica Federal, neces

- sitaria de planejamento cuidadoso. Não há indica
ção alguma de que o pedido seja apoiado em 
projetes técnicos que o justifiquem. 

Além do mais, tem sido sistemática, em Mato 
Grosso, a discriminação política na distribuição 
e alocação de recursos federais, em favor de pre
feitos que apóiam a ideologia do Governador, e 
em desfavor de prefeitos de municípios do PFL. 
POSe PPT. 

Tem havido uma clara e escancarada alocação 
de recursos, não em função das realidades efeti
vas das municipalidades e de uma avaliação cui
dado_sa de _suas necessidades, mas simplesmente 
alocações com propósitos eleitoreiros e políticos. 
O Governador Bezerra é nqtório, em Mato Grosso, 
por ter "bezerros" preferidos. 

POr esses motivos, Sr. Presidente, considero de
saconselhável dar-se ao Governador urri cheque 
dessa magnitude, que servirá não para a execução 
de projetas cuidadosamente definidos, mas sim
plesmente para benesses políticas de estilo eleito
reiro. 

Daí por que, Sr. Presidente, votarei Cõntra o 
projeto em catJ$é1. Solicitei _ó_adiamento, _porque 
nesse período haveria oportunidade de se exigir 
dO Governador _a apresentação de projetes con
cretos, e a discriminação dos municípios a serem 
beneficiados, para que houvesse a oportunidade 
de se constatar que a distribuição atende a reais 
propósitos, e não à simples manipulação eleito
relra, às vezes corrupta. 
_ Concito os meus colegas Senadores a votarem 
contra o projeto de resolução em causa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Márcio Lacerda -Sr. Pr_esidente,. peço 
a palavra. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio La
cerda, para encaminhar. 

O SR. ~CIO LACERDA (PMDB - MT. 
- Pãra enCaminhar. Sem reViSãO do oradOr.)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadore~ -· 

Realmente o Senador Roberto Campos é espe
cialista em grandes sofismas. É público e notório 
que a Caixa Econômica Federal ti.ão contrataria 
nenhum empréstimo que não estivesse encoberto 
por um projeto técnicO. Essa é uma ·prOPOsta 
de programas de saneamento, de habitação po
pu1ar e vários outros programas de infra-estrutura 
que, evidentemente, serão contratados num pe· 
ríodo mais longo. Não seria essa quantia real
mente vultosa para um Estado carente como Ma
to Grosso; aliás será pequena, pois sua população 
cresce na ordem de 12 a 13% ao ano, e esses 
recursos não atenderão às necessidades dos_re(e:
ridos programas. 

Como já disse e repito, a Caixa Econômica 
Federal, em nenhuma -hip6te5e. contrataria· em
préstimo que não estivesse com a respectiva co
bertura do projeto técnico. 

No mais, com relação aos ''bezerros" preferi· 
dos, essa é uma história oriunda dos campos, 
e que infelicitou Mato Grosso por alguns anos. 

Era só, Sr. Presidente. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao Senador Leite Chaves, para 
encaminhar. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
encaminhar.) -Sr. Presidente: 

Quando houve a divisão do Estado do Mato 
Grosso, integrávamos a Comissão DMsória, e o 
PMDB apoiou integralmente o projeto da divisão. 

Havia uma resistência do __ Esta.do _à _divisão_ e, 
na· êpoca, Convenci o meu Partido a apoiá-la, na 
condição de que recursos expressivos se destinas
Sfi:m ,3_ parte norte de Mato Grosso, porque ela 
ficaria desfalcada profundamente de suaS fontes 
de reoda de então. 

HouVe promeSsas do Q0vern6 da época, do 
então Presidente Geisel, nesse sentido. 

Entretanto, Sr. Presidente, posteiiorrnerite, es· 
ses recursos não foram dados nqs níveis deseja
dos, e Mato Grosso, hoje, se vê sem estradas 
vitais como a que demanda de Cuiabá a Aripuanã, 
a Joara, a Porto dos Gaúchos, ou seja, para aque
les centros de produção mais exPreSstvãs, Indu~ 
sive_ para onde estão derivando as populações 
flutuantes do Pais. 

Dessa forma, Sr. Presidente, penso que esse 
empréstimo é de justiça E se os planos não estão 
aqui, eles existem há muito tempo, desde a época 
da divisão. Já eram recursos destinados a finalida
des priç>ritárias, e que não foram atendidos a con
tento. 

Pof-isso, Sr. Presidente, perris-õ que a Casa não 
pode negar a Mato Grosso, divi~do como _ficou, 
um empréstimo coriio este, destinado a estr~das. 

Era só, Sr. Presidente. 
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SR. PRESIDENlE (Humberto Luc~na)-Em 
votação, o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Roberto Campos - Peço verificação de 
quorum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Roberto Campos, que· nã- forma regimental 
será nominal. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O Sr. José Fogaça- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

O Sr. Carlos Chlarelll- Sim 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corno vota o Uder do PDS? 

O Sr. Virgílio Távora- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Lfder do PDT? 

O Sr. Maurído Corrêa ·Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder PDC? 

O Sr . .Mauro Borges- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PSB? · -

O Sr. JamH Haddad- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PTB? (Pausi:t.) 

S. Ex" não está presente. 
Os Srs. Senadores já Podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "'SIM" OS SRS. SEJYADOFiéS:JoJfredo 
Campos- Almir Gabriel-Aiuízio Bezerra -Au
reo Mello - Carlos Chiarelli - Carlos De'Carli 
- Chagas Rodrigues - Cid Carvalho --Dirceu 
Carneiro - lrapuan Júnior - JamiJ Haddad -
João Calmon -José Fogaça -José fgnácio 
-José Richa- Jutahy Magalhães- Leite Cha
ves - Louremberg Rocha - Lourival Baptista 
-Márcio Lacerda- Mário Maia- Mauricfo Cor
rêa - Mauro Borges - Meira Filho - Nelson 
Carneiro- Nelson Wedekin- Olavo Pires
Paulo Biso!-Pompeu de Sousa- Rachid Salda
nha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito - T eotonio V!lela 

VOTAM "Não" OS SRS. SENADORES: Gerson 
Camata- Luiz viana- Roberto Campos- Virgílio 
Távora- Wilson martins 

ABSTB1-SE DE VOTAR OS SRS. SEJYADO.. 
RES: Edison Lobão .....:.1[-ã-m Saraiva. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Votaram "sim"' 34 Srs. Senadores e "não'' 5. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 41. 
o projeto roi aprovado. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. -

Ê lida a seguinte 
-Redação final do Projeto de Resolução n• 

343, de 1987. 
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 

de Resolução n9 343, de 1987, que aUtoriza o
Governo do Estado do Mato Grosso a contratar 
opetãÇâO de crédito no valor correspondente em 
cruzados, a 33.909.410,00 OTN, no valor de Cz$ 
424,51, vigente em outubro de 1987. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Márcio Lacerda, Relator. 

A!YEXO AO PARECER; 

Redação final do Projeto de Resolução n• 
343, de 1987. 

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 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Ma
to Grosso, a conb'atar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 33.909.410,00 Obrigações do Te· 
souro Nadonal, no valor de Cz$ 424,51, 
vigente em outubro de 1987. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 19 ÊoGovemodoEstadodoMatoGros

so, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1987, alterada pela Resolu
ção no 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor de ez$ 14394.883.639,1 o 
(quatorze bilhões, trezentos e _noventa e quatro 
milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e trinta 
e nove cruzados e dez centavos), correspondente 
a 33.909.410,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, no valor de Cz$ 424,51, vigente em outu
bro de 1987, junto à Caixa Económica Federal, 
destinada à execução de obras do Programa A
NANSNREFINAG e REFINESG, PROGRAMA Fl
NANS/FJNEST 1 e 2, Programa PROHAP e Pro
grama PRODURB, no Estado. 

Art 2o Esta Resolução_ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

__ O SR. PRESIDErfTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a matérla é dada como 

definitivamente aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item8: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 348, de 1987, que autoriza 
a P..refeitura Municipal de Cabo Frio, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no vaJor correspondente, em cruza-

~- dos, a 36.365,02 Obrigações do Tesouro Na
cional ~ OTN, tendo PARECER F AVORÀ
VEL, proJerido em plenário. 

Em_Yotação o Projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1~-Secretár!o. 

1:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução rr 
348, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 348, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio (RJ) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 36365_02 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Pompeu de Sousa, Relator. 

AIYEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de a;esolução n~ 
348, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca· 
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 36.365,02 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve; 
Art 1? É a Prereitura Municipal de Cabo Frio, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2~ 
da Resolução n9 93, de II de ·outUbro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 36.365,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN,junto à Caixa Eco
nômfca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoJvimento Social -
FAS, destinada à implantação da Casa do Idoso, 
no Mu_nidpio. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc•na) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discuss_ão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
ltem9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 349, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 218.674,76 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL 
proferido em Plenário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 
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É lida a seguinte 

Redaçâo Onal do Projeto de Resolução n~ 
349, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 349, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frto (RJ) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 218.674,75 OTNs. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -
Pompeu de Sousa, Relator. 

AJYEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução no 
349, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nós 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 218.674,75 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. ~ ~~ ~~ 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 

da Resolução n<> 93, de 11 de oUfubio de 1976, 
alterada pela Resolução nço 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a218.674,75 Obrigações 
do Tesouro Nadona! -OTN,junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação em bloquetes e 
drenagem, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada corno 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 350, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 44.766,27 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. I 9-8ecretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) 

t::. lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n• 350, de 1987. 

O Relator apfesenta a redaçao final do Projeto 
de Resolução n? 350, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura _Municipal de Cabo Frio (RJ) a contratar 
operação Ue crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 44.766,27 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. Mei~ 
ra Alho, Relator. -- - -

AJYEXOAO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
ll" 350, de 1987. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo "42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

, DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con~ 
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em auza.dos a 44.766,27 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2~ 
da Resolução no 93, de 11 de OUtubro de 1976, 
alterado pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 44.766,27 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à construção do Mercado de Pei
xe~_no_Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Erh discussão a redação final. (Pausa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 351, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 62.546,52 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nárlo. 

Em votação o prOjeto, em turno único. 
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

Qtimtil'feira 3 3537 

t lidéi. a Següinte 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 
351, de 1987. 

O Relator apresenta a redação finaf dO Projeto 
de Resolução n9 351, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio (RJ) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 62~546,52 OTN. 
. Sala das Sessões. 2 de dezembro de 1987.

Meba Filho. Relator 

AJYEXO AO PARECJ;:R 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 
351, de 1987. 

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, ela Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca~ 
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor cor
~ndente. em cruzados, a 62.546.52 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 
da Resolução nç 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro_ 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no _valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 62.546,52 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta e destinação fina] do lixo, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação flJ1al. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 352, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pompéia, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valo_r_ correspondente, em cruzados, a 
J 7.618,57 Obrigações do Tesourõ Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 
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É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
O' 352, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n9 352, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Pompéia (SP) a contratar 
operação de crédito no valor correspbtldente, em 
cruzados, a 17.678,57 OTK ~ 

Sala das Sessões. 2 de dezembro de 1987. -
Severo Gomes, Relator. 

AIYEXOAO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 352, de 1967. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou no 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , bE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pompéla, Estado de São Paulo, a contra~ 
tar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 17.678,57 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de PomPéia, 
Estado de São Paulo, nos termos _do arl 2o da 
ResOlução n" 93, de 11 de outubro de I 976, altera
da pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente,_em cruzados, a 17.678,57 Obrigações_ do 
T esoi..Jro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de veículos para trans
porte es_colar, no município. 

Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discus_são. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à prorriulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: · 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 353, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itumbiara, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor c_otrespondente, em cruzados, a 
448261,07 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo -

PARECER FAVORAVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humbe_rto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-SecretáriO: -

É lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n• 353, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 353, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltumbiara (GO) a contratar 
operação de crédito no valor correspondEmte, em 
cruzados, a 448.261 ,07 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987 . .,
Mauro Borges, Relator. 

AIYEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 353, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seg_uinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

AútoiiZa éiYrefeitura Municipal de ltumbia
ra, Estado de_ Goiás, a contratar •Jperação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 448.261,07 Obrigações do Tesouro 
Naci_onal - OTN. 

O Senacfo Federal resolve: 

Art 1, É a Prefeitura Municipal de ltumbiara, 
Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140,de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 448.261,07 Obrigações do Tesouro 
Nacional- QTN,junto à Çaixa Econômica Fede
ra], esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à construção de mercado, implantação de 
usina de lixo, aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo e canalização de córregos, no muni
cípio. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaçâo final. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

- Opt9jeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 354, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 

--serglpe, a contratar operáção de crédito no 
valor ç-o_r~espondente, em cruzados, a 
397.803,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER fAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Sefiã.dores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre _a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

É lida a seguinte 

Dezembro de 1987 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
354, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 354,de 1987, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar ope
ração de crédito no valor c9rr.e:spondente, em cru-
zados. a 397.803,00 OTN. . ~ 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Francisco Rollemberg, Relator. 

AIYEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
354, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoo:;-rros 
tennos do _artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu~ Presidente, promúlgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO~ N' , de !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
caju, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração -de crédito no valor coiTe:Sponden· 
te. em cruzados, a 397.803,00 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art }9 É a Prefeitura MuniCipal de Aracaju, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 2c da Reso
lução n" 93, d_e 11 de oufLibrO-de 1976, alterado 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985. 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 397.803,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional---:-OTN,junto à Caixa I;:conômica Fede· 
r.:il, esta na qualidade de gestora do fundo d_e 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à implantação de sistema de drenagem do 
Bairro Santos Dumont, no Município. 

Art ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não hav.endo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovãda. -

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Votação, em turno único-, do Projeto de 
Resolução n~ 355, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
371.280,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno úri!co. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 °-Secretário. -
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Ê lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
355, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n<> 355, de _1987, queauto_rlza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 371280,00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987: -
LourlvaJ Baptista, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução n$ 
355, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara~ 
caju, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor corTespondenM 
te, em cruzados:, a 371.280,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

Estado de Sergipe, nos termos do art. 2" da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterado 
pela Resolução n" 140, -de"S de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizaâa-a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 371280,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN,junto à Caix_a EconQmica Fede-
ral, esta na qualidade de gestora do fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento _Social - FAS, desti
nada à implantação de sistema de _drenagem do 
Bairro Siqueira Campos, rio Município. 

Art. 2-:o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa_.) 

Não havendo quem peça a palavra, ~ncerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 16: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 356, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a cOriiratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 391.695,00_ Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto,~eriiflirriO único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fi!1al que ser~ lida pelo 
Sr. 1 "-Secretário. · 

É-lida--(seguínte 

Redação Hnal do Projeto_ de Resolução n' 
356, de 1987. 

O Relator apiesenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 356, de 1987, que autoriza o 
GoYemo dO EStadO da-Bahiã a Contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 391.695,00 OTN. 

Sala das Sessôes, 2 de dezembro de 1987.
Jut.ahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução fi'? 
356, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Sa
bia a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Setiãdo Federal resolve: 
Art. 19 É o Govérrto do Estado da Bahia, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, aherado pela Resolução nç 140, 
de 5 de dezembro de 1 985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 

-.)__91.6_95::00 ObrigaÇões do Tesouro Nacional
_a:I:N,_junto à CaiXa Econõmiça Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolVimento Social---, FAS, destinada à implan
tação de_ Hospital Geral em Sãlvador. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
EJti"discUssão a r'edaÇão firial. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
-a discussão. 

Eric-éiTàda a discussão, a matéria é dada como 
definitiVãffiente ãprovada. 

<? JJ:róJeto vaf ~ promulgação. 

--O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Item 17: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 357, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a contratar ope

- ração -d_e_ crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 25.000.000-,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie-
- nário. 

Em votação Q projetO, em turno ú~ico. 
_ ºs SrS. Senadores que o apr'ovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- O SR. PRESIDEi"('i'E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
.Sr._19~S_eC.c_etário. 

-- -É~Iiáaa~segLUnte-

Redação final do Projeto de Resolução 
n~' 357, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 357, de 1987, que autoriza o 
Governo da Bahia a contratar operaçã de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
25.000.000 OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987. 

Saiã. das Sessões, 2 de _dezembro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Relator. -

ANEXQAO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 357, de 1987. 

Faço saber_que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

, DE 1987 

AUtoriza o Governo do Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
25.000.000 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN, no valor de Cz$ 377,67, 
vigente em agosto de 1987. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado da Bahia, n~s 

termos do ªrt. 2~ da Resolução nç 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 9.441.750.000,00 (nove bi
lhões, qua~ocentos e quarenta e um milhões e 
setecentos e cinqüenta mil cruzadOs), corresj:xm
dente a ~5.000.000 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987, junto ao Banco de Desenvol

- Vimento do Estado da B_ahia S.A., este na quali
dade de agente financeiro da operação, destinada 
à _aplicação no setor habitacional em_ desenvol· 
vimento urbano, melhoria e urbanização ·âe aglo
merados ha~itacionais, operações habitadonais 
de natureza social, produção de unidades habita
danais ·e inveStimentos de infra-estrutura, no Es
tado. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovãda. 

O proJeto vai à pfomulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

VOüiÇàO; -e-m turno único, do Projeto de 
ReSolução n~ 35ff,_ Cle- 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal deCari1pOGrimde, Esta
do do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.000.000 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ\IEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turnO único. 
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Os Srs. Senadores ljue o aproVam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fmal que será lida pelo 
Sr. ]9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 358, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 35_8, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.000.000 OTN, no valor 
de Cz$ 424,51, vigente em outubro de 1987. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 358, de 1987. 

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 1987 

Autorita a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.000.000 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, nova
lor de Cz$ 424,51, vigente em outubro de• 
1987. . 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, nos ter
mos do artigo~ ela Resolução n" 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n" 140,, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 849.020.000,00 (oitocentos 
e quarenta e nove milhões e vinte mil cruzados}, 
correspondente a 2.000.000 Obrigações do Te
souro Naclonal- OTN, no valor de ez$ 424,51, 
vigente em outubro de 1987, junto ao Banco do 
Estado de Mato Grosso SA, este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de _obras d~ Produrb, no M-unicípio. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) , 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada corno 
defmitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

Neste momento, o Sr. Humberto Lucena, 
Presidente, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. José lgnácio Ferreira, 
1~'-Vice-Presidente. 

O SR. PRESJDEI'ITE (José lgnácio Fer
reira) -Item 19: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 359, de 1987, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Campo Umpo Pau
lista, Estado de São Paulo, a contratar opera-

ção de cr~ditO no valor correspondente, em 
cruzados, a 19&619,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OfN, tendo 

PARECER ,FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Em vôta.ç_ão_Q projeto, em turno único. 
_QsSrs. -Senãdores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnádo Ferreira) 
-Sobre a mesa, redaçi!lo final que será lida pelo 
Sr. 1"-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
D' 359, de1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 359, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campo Umpo Paulista 
(SP) a contratar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em Crt.lzados.. a 198.619,00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
.Severo Gomes, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 359. de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, ; Presi
dente, promulgo a seguinte 

· RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AutOriZa a PrefeJtura Municipal de 
Campo Umpo Paulista, Estado de São 
Paulo, a _contratar operação de crédito 
Do valor cõirespoDdente, em cnu:ados, 
a 198.619,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

O Senado federal resolve: 
Art. 19 _ É a Pr~f~itura Municipal de Campo 

Umpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de ·5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 198.619,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa· Eco!lômica Fede~al, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à ampliação do 
.sistema de abastecimento de água, no Município. 

Ar( - 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
- Em discuss_ão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a_díscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgni!icio Feneiro) 
-ltem20: 

Votação, em turno único do Projeto de Re
solução n9 360, de 1987, queautoriza a Prefei
tura Municipal de Campo Urnpo Paulista, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-

Dezembro de 1987 

dos, a 200.000 Obrigações do Tesouro Na· 
dona! - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em ple-
nário. 

Em votaÇãO o prOjeto; em tuni.o óriico. 
_ Os Srs. ?_~nadares que o aProvam queiram per

manecer s_entados. (Pausa.) 
AprOVado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretárlo. -

I: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 360, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 360, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 
(sP} a contratar operação de crédito no valor cor- · 
respondente, em cruzados, a 200.000 OTN, no 
valor d~_ Q$ 366,49, vigente em julho de 1987. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Severo Gomes, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 360, de 1987. 

Faço saber que o Senado FedCral aprovou, nos 
termos do artigo 42, iilcíso Vf, da Constituição, 
e eu, , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de Campo 
Limpo Paulista, Estado de são Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 200.000 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, no valor 
de Cz$ 366,49, vigente em julho de 1987. 

O S'enadõ Federal resolve: 
Art. 19 ~ a Prefeitura Municlpaf de Campo 

Umpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n? 9.3, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito rio va
lorde Cz$ 73.298.000,00 (seten_ta e três milhões 
e duzentos e noventa e oito mil cruzados}, corres
pondente a 200.000 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, no valor de Cz$ 366,49, vigente 
em julho de 1987, junto ao Banco de São Paulo 
S.A., este na qualidade agente financeiro da opera
ção, destinada à execução de obras do Projeto 
Cura, no Município. 

Art 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Inácio Ferreira) 
-Item 21: 

Votação, em turno único, do_ Projeto de 
Resolução n9 361, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado 
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de Minas Gerais, ã cOntraUwoperação de crt: 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 600.000 Obrigações do TesourO Nacional 
- OTN, tendo _ _ 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

Eri1 vOtação o projeto, em- tUrnO- úriíCá.= '- -_ 
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário: -

É lida a seguinte 

Re:dação ftnal do Projeto de Resolução 
n~ 361, de 1987. 

O Relator apresenta a Redação final do Projeto 
de Resolução n9 361, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora'(MG) a con
tratar operações de crédito no valor corres-pon
dente, em cruzados, a 600.000 OTN, no valor 
de Cz$ 377,67, vigente-em áQosto de 1987. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1987. 
- Ronan Tito, Relator. --:----

ANEXO AO PARECER-

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 361, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura municipal de Juiz 
de Fora, Estado de Minas Gerais, a con· 
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 600.000 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987. 

O Senado Federal Resolve: 
Art. 1" I:: a Prefeitura Municipal de Juiz de Fo

ra, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Res_olução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Feder&-;-aUtórizada 
a contratar operaçãc> de crédito no valor de Cz$ 
226.602.000-,00 (duZentos e vinte e seis milhões, 
seiscentos e dois mil cruzados), correspondente 
a 600.000 Obrigações do-TesoUro -NaCIOnal
OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente em agosto 
de 1987, junto ao Banco de _Crédito Real de Minas 
Gerais SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à apUcação em obras de 
implantação e/ou ampliação de infra-estrutura ur
bana e de saneamento básico no Município. 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final, (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada 

O projeto vai à promulgação. 
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P-SR. PRESIDEfrirtE -(José Ignácio Ferreira) 
--Item 22: _ 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ReSolução no 362,-de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MuniCIPal de Jussara, Estado da 
Bahia,_ a çQ_ntratar _operação de créWto no 

, ..:-valor correspondente, em cruzados, a 
169.247,00 Obrigações do TesoUrO Nacional 

-~-OTN, tendo 
---PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. 

Em votação projeto, em twno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pér

mafiecer sentados: (PaUSã.) 
Apr'?v:a:'~· 

O SR. !'RESIDENTE (José lgniic!o Ferreira) 
-:-_Sobre a mesa, redaç~Q final que será lida pelo 
Sr. l9·Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ~do Projeto de Resolução 
n~ 362, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 362, de 1_987,_ que autoriza a 
Pref~itur~ ~cipal de Jussara ( BA) a contratar 

~bperaçoéS"de Crédito ho valor correspondente, 
em cruzados. a 169247,00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Jutahy Magalhães, Relator. 

~ ANEXO AO PARECER 

. RedãÇão final do Projeto.de Resoluçã~ 
~t• 362, de 1987. 

_Faço saber que o S'eriãdo Federal-aprÓvou, -nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituiçãõ, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1987 

Autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Jussara, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor cOrrespondente, em cruza
dos, a 169247,00 Obrigações do TesoUro 
Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art.- 19 É a Prefeitura Municipal de Jussara, 

Estado -~a Bahia, nos termos do art_igo 2o da_ Reso· 
lução 93, de 1 1 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
Cruzados; a 169247,00 Obrigações do T escuro 
Nacional_- OTN,junto à Caixa Ecoilômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundõ de 
Apoio ao Desenvolvimento SoCiaJ :_ FAS, deSti
riada à drenagem e pavimentação de ruas, no 
Municfpio. 

Arl 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pub_licação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
--:- Em discussão a r~aç:ão f!f!aL (Pausa.) 

~ão h~vendo quem peça a palavra, encerro 
a diSC'US$aO, _ _ _ . . . ._ .. . . _ 

Encerrada a discussão, a rna~ria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio_ Ferreira) 
-Item23: 

Votação, em tumo único, -do Projeto de 
Resolução n? 363, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do 
Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
28.774,00 OÇlrlgações do Tesouro Nacional 
~OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Sendores que o aprovam -qUeiram Per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDErfrE (José lgnáclo Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19..Secretárto. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 363, de 1987-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 363, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a.contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 28.774,00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro-de 1987. -
Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
R' 363, de 1987.~ ~~ ,_ ~ 

Faço saber que o Senado Federal ap-rovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e 
eu, Presidente, promuJgo a seguinte_ 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
ring,, Estado do Paraná, a conb'atarope· 
ração de crédito no valor coJTeSponden
te, em cruzados, a 28.774,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN. _ -

O-Seriado Federal resolve: 
M 1" É a Prefeitura Municipal de Maringá, 

Estado do Paraná, nos termos do art. 29_da Resolu
ção rt' 9::, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no 140, de5 de dezembro de 1985, 
ambas do_Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valçr correspondente, em 
cruzados, a 28.774,00 Obrigaçõ_es do Tesõuro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Econ6mica Fede
tal, e~ na_ qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao DesenvoMrnento Social- FAS, desti
nada à aquisjção de veículos para transporte esco-
lar, no Município. -- -

Art. -29 Esta resolução entra em vigor na- data 
de sua publicação. _ · · 

O SR. PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matêria é dada como 
def!nl~ente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem24: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resoluçáo n" 364, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, 
a c-ontratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 19.948.000,00 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em fumo único. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 364, de 1987_ 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 364, de 1987, que autOriza o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
7310.742.520,00 (sete bilhõeS, trezentos e dez 
milhões, setecentos e quarenta e dois rrUL qui
nhentos e vinte cruzados). 

Sala das Sessões, 2 de dezeffibro de 1987.
Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 364, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, iniciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE !987 

Autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a Contratar operação de cré
dito no valor de ez$ 7.310.742.520,00 (sete 
bilhões, trezeritos e dez milf:Jõe.S, setecentos 
e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte __ cru
zados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Goverrio do Estado do Mãio G-rOs

so do Sul, nos termos do art. 29 da_ Resolução 
n9 93, de 11 de OUtubro de 1976, atteCada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 
7.310.742,520,00 (sete bilhões, trezentõs e dez 
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, qui
nhentos e vinte cruzados), correspondente a 
19.948.000 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN, no valor de Cz$ 366,49, vigente em julho 
de 1987,juntoà Caixa Económica Federal, desti
nada à execução de obras do Programa Finansa/ 
Fineste 1 e 3; Programa Finansa/CT -Refinag e 
Refmesg, PrOgrama de Integração Rural (PlR) e 
Programa Finc/Finec, no Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigorna data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR.- PRESIDENlE (José Jgnácío Ferreira) 
-ltem25: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 365, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais, a emitir 
30.000.000,00 Obrigações do Tesouro do 
Estado - OTM. elevando t~mporari~mente 
o limite da sua dívida consolidada, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
OsSrs. Senadores ·que _o aprovam queirarri per

manêcer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação finãfque será lida pelo 

.o:Sr. _ _)_9-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 365, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nQ 365, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de .Minas Gerais a elevar em 
Cz$ 12.050.700.àoo.oo (doze bilhões, cinqüenta 
ffiilhões_ e setecentos mil cruzados) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões. 2 de dezembro de 1987.
Ronag 11to, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n~ 365, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do ártigo 42, inciso _VI, da Constituição, 
e eu, ,Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇãO N• , DE ]987 

-- - --Autoriza o Governo do Estado de MI· 
·-itits cferals a eleva·r-em Cz$ 
12.050.700.000,00 (doze bllhóes, cln
qü:enta inDhões e setecentos mil cruza
dos) o montante de sua dívida conso
lidada. 

O Senado Fe"cleraJ rt!solve: 
- Arl 19 É o_-Govemo do Estado de Minas Ge

rais autorizado a elevar, temporariamente, os_ pa
râmetros estabelecidos nos incisos III e N do artigo 
29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, 
alterado pela Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
que possa emitir 30.000.000 Obrigações do Te
souro de Minas Gerais- OTMIMG, no montante 
de Cz$ 1,2.050.700.000,00 (doze bilhões, cin
qüenta milhões e setecentos mil cruzados), const
·derado o va16Y-n0rninal de Cz$ 401,69, vigente 
em setembro de 1987, destinados ao pagamento 
de dívidas çontraídas por aquele Estado. 

Art. 29 ESta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
~Em -discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem26: 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n9 366, de 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado 
do Acre,. a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
386.478,05 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pioferldo em ple
nário. 

Em votação o projeto, em tumo_únko. 
Os srs: Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçá.o final do Projeto de Resolução 
n~ 366, de 1987. 

O Relator apresenta a redação finaJ do Projeto 
de ResoJução n9 366, de 1987, qUe autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Rio Branco (AC) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 386.47a,os OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro-de 1987.
Mário Mala, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
_n9 366, de 1987. 

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 1987 

~-Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, a contratar ope
ração de crédito no valor coiTe.SpOnden~ 
te, em cruzados~ a 386.478,05 Obriga
_ções:do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado FederaJ resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, nos termos do artigo 29 da Reso
lução n~ 93, de n de outubro-de 1976, alterada 
pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 386.478,05 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à construção de drenagem e de pavimen
tação em tijolos, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -



Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácJo Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça _a_ palavra, encerro 
a discussão. Encerrada a discussão, a matéria 
é dada como definitivamente ap-róv2lda. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José J!iilácJo Ferreira) 
-Item27: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 367, de 1987, qüe autoriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a con· 
tratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, a US$ 33,488,032,56 (trinta e três 
milhões, quatro·centos e oitenta e oito mil, 
trinta e dois dólares, cinqüenta e seis centa· 
vos), elevando, em caráterexcepcional e tem• 
porariamente, o limite de endividamento da· 
quele Estado, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto, em turnO -úniCo:--
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

mancer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Si. Presidente, 
peJa ordem. (Assentimento do Presidente.)- Pe
ço que conste em ata o meu voto contrário, coe
rente com os empréstimos de dólares votados 
nesta Casa. --

• 1 O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Será registrado o voto de V. Ex' -~~ --

0 SR. PRESIDENTE (José lg_nácio __ Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que_ será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

I:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto c:ie Resolução 
n• 367, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 367, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, em caráter 
excepcional e temporariamente, o limite de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -
Melra Filho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 367, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar, em caráter excepdonal e 
temporariamente, o Hmeite de sua dtvida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ t o Governo do EStàdo dci RíO de" Ja. 
neiro autorizado a elevar, excepcional e tempora
riamente, os parâmetros estabele_cidos nos inci
sos H e III do art. 2" da ReSo_JLJs;ão· no 62, de 
28-10-85, do Senado Federal, afunde que possa 
contratar operações de crédito no montante equi-
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valente a US$ 33.488,032,56 (trinta e três milhões, 
quatrocentos e oitenta e oito mil, trinta e dois 
dólares e cinqüenta e _seis centavos), destinados 
à rolagem-do totãJ das-parcelas do principal, venci
das em 1986 e Vencíveis em 1987, relativas a 
empréstimos externos no valo! de US$ 
110,00D,OOO.acf(CE:lito e-aez-munoes-de dólares), 
contratado em 1980. 

Ari. -2'i-Csta resOiução ·enira em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIOEl'ITE (-[osé ignácio Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EnCerfãda a diSCuss-30. a rn.atéiia é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à prOriü.ilgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Item 28: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 368, de 1987, que autoriza o 
GOVerno do Estado do Rio de Janeiro a emitir 
9576.900,00 Obrigações do T escuro doEs
tado, elevando temporariamente o limite de 
sua dívida éonsolidada, tendo _ _ 

PARECER FAVORÁVEC, -proferido em ple-
nário. -

Em votação o projeto, em tUrno único. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram per

manecer -sentadOs. (Pãusa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- SõDie a mesa, redação final que será lida pelo 
Prirne.iro-Secretário. 

É lida a Se9uinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 368, de 1987. 

O_relator apreseJlta a red~ção final do_ Projeto 
de Re50iuÇão- n>? 368, de 1 ~87, que autorizã o 
Governo- do Estado do Rio de Janeiro- a elevar 
em-Ci~3~616.907.823,00 (três bilhõeS, Seiscen
tos e dezesseis milhõe_s, novecentos e sete mil, 
oitoc~nt9..$ __ e vinte e trêS ciuzãdõS) o -montante 
de sua dfvida consolidada. 

Sala das Sessóes, 2 dei dezembro de 1987. -
Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçâo final do Projeto de Resolução 
cn• 368, de 1987. 

- Faço·saDer-QUe o-serí8d0 Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

--AUtoriZa OGovenlO dO ESiadõ do Rio 
de Janeiro a elevar em Cz$ 
3.616.907.823,00 (b'ês bllhões, seiscen
tos e dezesseis milhões, novecentos e 
sete mll, oitocentos e vinte e três cruza
dos) o montante de sua dívida conso
lldada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? ~ o Governo dO Estado do Rio de Ja

neiro aLitoii.iúido a elevar, temporariamente, o pa
rãinetró- eStabelecido ito inciso 1D do art. 2° da
Resolução n? 62, de 28 de outuDrõ de I 975, altera-
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da pela Resolução n? 93, de 11 de outubro de 
1976, ambaS- do Senado Federal, a fun de que 
possa emitir 9.576.900,00 Obrigações do Tesou
ro do Estado do Rio de Janeiro- OTRJ, corres
pondente a Cz$ 3.616.907.823,00. (três bilhões, 
sel$çe:ntos e çle~esseis milhões, novecentos e sete 
_rrla_, oitocentos e vinte e três cruzados), destinada 
ao giro de sua dívida consolidada interna intrall
mite rriobiliária, vendvel no exercício de 1_988. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José.lgnáclo Ferreira) 
-Em discussão a redação finaL (Pausa.) 

NãO havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Uem29: 

Votaçã-o; em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 369, de 1987, que autoriza a 
PrefeitUra Municipal de Santa Inês, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em CrUzados, a 
280.000 ObriQaçóes do Tesouro Naclonai
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple-
riárió. -

Em votação o projeto, em turno único . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr~ 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n• 369, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de ReSolução n9 J69, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munisipal de Santa Inês (MA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 280.000 OTN. 

SaJa das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -
Alexandre Costa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n~ 369, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Inês, Estado do Maranhão, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 280.000 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve:--
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Santa inês, 

Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2°_ 
da ResõlU:Ção n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherado pela ~esoJução n9 140, de 5 de dezembro 
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de 1985, ambas do Senado F edera1, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de ez$ 
70.436.800,00 (seteitta milhões. quatrocentos e 
trinta e seis mil e oitocentos cruzados), correspon
dente a 280.000 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, no valor de Cz$ 251,56, vigente em maio 
de 1987, junto ao Banco do Estado do' Maranhão 
SA., este na qualidade de agerite financeiro da 
operação, destinada à implantação do Distrito In
dustrial de Santa Inês e_serviços de pavimentação 
em vias urbanas na sede municipaL 

Art. ,29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaç.ão. --

0 SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

En-cerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O Pfójeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácto Ferreira) 
-ltem30: 

Votação, em tum o único, do Projeto n" 370, 
de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santa Inês, Estado_do J"'i\aranhão,. a con~ 
tratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a :30.451,13 Obriga
ções do Tesouro Naciona]- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o· projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferre~a) 
-Sobre a mesa, redação final que será Ilda pelo 
Sr. Primeiro~Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação Hnal do Projeto de Resolução 

h" 370, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 370, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santa Inês (MA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 30.451,13 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Alexandre Costa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 370, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO W . DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MunlcJpal de 
Santa Inês, Estado do Maranhão, a con
tratar operação de crédito no vaJor cor~ 
respondente, em cruzados, a 30.451,13 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1? É a Prefeitura Municipal de Santa Inês, 

Estado do Maranhão, nos termos do art. 2? da 
Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, altera
do pela Resolução n? 140, de_ 5 de dezembro 

' 
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de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a coritratar operação de cr~itõ no va1o!' corres~ 
pendente, em cruzados, a 30.451,13 Obrigações 
do Te&ouro Nacional- OTN, junto à Caixa J;:co
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de ~_iq ao Desenvolvimento Social -
FA_S, destinada à execução de calçamento, meios
fios e sarjetas, no Municíplo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubUcação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Em di&cussáo a redação final._ (Pausa.) 

Não havE:nao Quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discusão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projetO-vai à promulgação. 

_Q SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-ltem31: -

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 371, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Turvo, Estado de 
Santa C?tarina, a contratar operação de çré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 11.400,00 Obrigações do TesOuro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em pie~ 
nário. 

Em votação o projeto, em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

~lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n" 371, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n? 371, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Turvo (SC) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.400;00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -· 
Dirceu ÇameJro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 371, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO N• , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Tur
vo~ Estado de Santa Catarina, a contra~ 
tar operação de crédito no valor con-es~ 
pondente, em cruzados, a 11.400,00 
Obrlgaç6es do Tesouro Nacional -
OTN. 

-o Senado Federal resolve: 
Art. 1"~- É a Prefeitura Municipal de TurVO; Es

tado de Santa Catarina, nos termos do art. 2Q 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-

Detembro de 1987 

pendente, em cruzados, a 11.400,00 Obri.QaçQes 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixà Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoi'? ao Desenvolvírn~nto SOda! -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
o transporte escolar, no Município. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
-Em discussão a redação finaJ. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discUSsão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item32: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
- Resolução n~ 372, de 1987, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dOS,- a .399.600,00 Obrigações ào Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira) 
- Sob!'e a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçâo final do Projeto de Resolução 
11' 372. de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 372, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 399.600,00 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 372, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inclso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo 

RESOLUçAO N• , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de VI
tória da Conquista, Estado da BahJa, a 
conb'atar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
399.600,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" I:: a Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, Estado da Bahia, nos termos do artiQo 
:29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
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alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 399.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvolVimento Social -
FAS, destinada à implantação de pavimentação, 
meios-fios e calçada, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José (gnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação_final. (Pªu,sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada corno 
defmitivamente aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem33: 

Mensagem n• 374, de 1987 (n• 550/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 400.000,00 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. (Deperidendo de 
parecer.) 

Nos termos do art 6° da Resolução no 1, a 
Presidência designa o eminente -senador Jutahy 
Magalhães para emitir o parecer. 

OSR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
Para emitir parecer.) --8r. Presidente e Srs. Seria
dores: 

Com a Mensagem n9 37 4, de 1987; o senhor 
Presidente da República submete à _deliberaçª-º
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Feira de Santana (BA) con
trate, junto à Caíxa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao De
senvolvimento Social- FAS, a seguinte oper<=;~ção 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denomlnação: Município de Feira de 
Santana!BA. _ 
12 Localização (sede): Av. Senhor dos Pas
sos, s/n9 - Feira de Santana - BA. 

2. Financiamento 
2.1 _Valor: equivalente, em cruzados, a até 

400.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: implantaçã_o de drenagem 

e pavimentação poliédrica. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos,_ 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4. Encargos:jurosde 1% ao ano, cobra

dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 CondiÇões de liberação: o financia· 
menta será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do 
Imposto sobre Orculação de Mercadorias
!CM. 

_ 2.7 Djspositivos legais: Lei n9 1.043, de 
26 de março de 87, 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS: . 

-No-lnéritO, o- pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a aha relevância social do projeto. 

__ Nos termos da Resolução nç l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do_ 
Senado Federal d_urante _o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte:-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 375, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fei
ra de Santana (BA) a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente, em 
cruzados, a 400.000,00 O'IN. 

O Senado Fede-ral resolve: 
Art. 19 t a Prefeitura Municipa1 de Feira de 

Santana (BA), nos termos do artigo 2? da Resolu
ção no 93n6, a1terado pela Resolução n? 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 400.000,00 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federa], esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de drenagem e pa
vimentação poliédrica. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN'I'E (José Ignácio Ferreira) 
~DiScussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

ti~o_h_avendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentaís. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
---Item 34: 

Mensagem n? 375, de 1987 (n9 551/87, 
- na origem), relativa à proposta para que seja 
_autorizada a Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 453.600,00 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 

-Parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1, de 
1987' de sigilo o nobre senador Jutahy Maga
lhães, para emitir o parecer sobre a f."\ensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
. Para emi~r parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Com a Mensa.gem n? 375, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Feira de Santana (BA) con

-trate,junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qUalidade de gestora do Fundo de Apoio ao De--

senvolvimentoSocial- FAS-,-a segUinte -operação 
de crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de F~ira de 
Santana-BA -

1.2- Localização (sede): Av. Senhor dos 
Passos, sJno Feir_a_ d~ Santana-BA 

2. Financiamento 

-2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
453.600,00 OTN. 

2.2 _ Dbjetivo: implantação de sistema de 
drenagem e pavimentação. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
ArriOrtiZaçao:12 (doze) anos. 

-2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestt_almente, sendo o saldo devedor 
reajustado d€:--acordo com o índice de- varia
ção das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo_ 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do 
imposto sobre Orcu1ação de MercadoriaS:
ICM. 

2~7 - DispositivOs legais: lei Municipal no 
008187, de 8 de junho de 1987. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ra-ção enquadra-se nas normas operacíonais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-s~ em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevânc;ia sqci.;U do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de __ 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional ConstitUinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi· 
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos .do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 376, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Fei
ra de Santana (BA) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 453.600,00 OTI"f. 

O Se"nado Federal resolve: 
Art. 1~ ta-Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana (BA),_ nos termos do art. 2° da Resolução 
no 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
-cruzados, a 453.600,00 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento S_odal -
FAS, deStinada à inlpiantação de sistema de dre
nagem e pavimentações. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-t" Õ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgtJácio Ferreira) 
-:- Dis~ssão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

{'ião havendo quem peça a palavra, enc_erro 
a discussão. 
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Encerrada a discussão, a votação da matéria 
procederMse-á na sessão seguinte, nos termos re· 
gimentaís. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-Item 35: 

Mensagem n" 376, de 1987 _(n' 552/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de lbicaraí, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor corr~spondent:e, __ ern cruza
dos, a 350.000,00 DDrl9ã:ções do T esouto 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, de 
1987, designo o nobre Senador Jutahy _Maga
lhães, para emitir o parecer sobre a Mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n~ 376, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de !bic.araf _(BA) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao_ Desenvolvi
mento Socíal - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Muni~ípio de lbicaraí 
1.2 Locâ1i~ação(sede); Rua Tiradentes n" 

23 CEP 45.745 

2. Financiamento 
2.1 Valor. equivalente, em c~dos, a até 

350.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de drenagem 

de águas pluviais e servidas, a pavimentação 
em paralelepíped_os e calçados em concreto. 

2.3 Prazo:_ Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
ção das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financia
mento será, liberado em parcelas, de acordo 
com o crõnograma a ser apresentã~do. 

2.-6 Garantia: vinculação de quotas do 
Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. . 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei ML!n_idpal 1:_1~ 
240187, de 16-6-87. · ~~--- - . 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução no 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboraç!o legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional __ Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômí~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, con.duímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇ/\0 
N• 377, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbi· 
caraí (BA} a contratar operação de cré

___ dito no valor_c_oiTespondente, em cruza
dos, a 350.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de [bkaraí 

(8A), nos termos do artigo 2~ da Resolução -no 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ainbas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédíto no valor correSpdlldente, em cruza
dos, a 350.000,00 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinada à implantação de drenagem de águas plu
viais e serviços, pavimentação em paralelepfpedo 
e calçados em cóncreto. 

Art. 2n Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havencj_o quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na seS~o seguinte, nos termos re
gimentais. 

NESTE MOMENTO, O SR. JOSÉ /O!YÁ
ao FERREIRA, I e. VJCE-PRES!DE/YTE, DEI
Xo\ A CADEIRA DA PRESIDÉNCIA Qf.fE E 
OCW'ADAPELOSR.JUTAHY MAOALHÃES, 
J•-SECRETÁR/0. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Item 36: 

Mensagem n" 430, de 1987 (n" 617/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Espírito 
Santo a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 6.172,87 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. s~ da Resolução no 1, de 
1987, designo o nobre Senador José lgnácio Fer· 
reira para emitir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
-= ES. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com a- Mensàgem n·· 430, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado do Espírito SantO contrate, junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade 
de .gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento" SOcli!l - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Estado do Espirita 
Santo/Secretaria de Estado da Justiça. 

1.2 Localização (sede): Rua Pedro Palá
do, 99-:-- Ediffcio das Fundações, go andar 
~ 29000 - Vitóri"-5/ES. - -

2. Fl~anciamento 

2.1 Valor:. equjvaleJ?te, em _cruzados, a até 
6.172,87 OTN. 

Dezembro de_ I 987 

22 Objetivo: construção e instalação de 
_ clínica médico-odontológica. 

2.3 Pra.ro~ Carência; até 3 (três) anos. 
Amortização~ _11 (on?e) anQS;. 

2.4 EOcar-Qos:juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado em 100% do índice de variação 
dasOTN. 

2.5 Condições de liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com cronograma a ser apreseritado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo 
devedor setá amortizado em 44 (quarenta 
e quatro) prestações bimestrais e sucessivas, 
calculadas pelo Sistema SAC, vencfveis no 
último dia de cada trimestre civil, prevendo
se os seguintes dispêndios anuais: 

1986 _Cz$ 26.676,73 
1987- Cz$ 33.709,83. 
1988 - Cz$ 72293,42 
1989- Cz$8.2.473, 15 
1990- Cz$ 79.408,62 
1991 - tz$ 76344,09 
1992- Cz$ 73.279,56 
1993- Cz$ 70215,03 
1994- Cz$ 67.150,50 
1995- Cz$ 64.085,97 
1996 '-- Cz$ 61.021,44 
1997- Cz$ 57.956,91 
1998 - Cz$ 54.892,38 
1999- Cz$ 13244,26. 
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do 

I CM. 
2.8 DisPositiVoS legais: Lei Estadual n" 

3.481, de 24-8-82. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra·Se em casos aná
logos que· têm _n:~_erecfdo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
co~financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 378,DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do E's· 
pírlto Santo a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 6.172,87 OTNs. 

O Seiiado Fedêral resolvé: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Esp-írito 

Santo, nos termos do_ art. 27 da Resolução n? 
93176, alterado peJa Resolução n" 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor corre_spondente, em cruza
dos. a 6.172,87 OTN, jun-tO à·-catxa -Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenv9lvimento Social- FAS, des
tinado à construção e instalação de _clínica médi
co-odontológica. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

I: o parecer, Sr. Presidente, 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem37: 

Mensagem n9 431, de 1987 no 618/87, na 
origem), ielativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estadõ- do Espírito 
Santo a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 3.356,78 
Obrigaç_ões do T escuro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador José fgnádo Fer
reíra para emitir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ IGI'IACIO FERREIRA (PMDB 
- ES. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n<> 431, de 1 987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autOrização para que o Go
verno do Estado do Espírito Santo, C:_C?ntrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS,- a --seguinte- Operaçãõ de 
crédito: -

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
3.356, 78 OTN. 

2.2 Objetivo: ampliãção das atividades agrope
cuárias da Penitenciária Agricola do Estado. 

2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amortl· 
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 EncargoS: jui"os de 1% _ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o finandamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 16 (dezesse.is) prestações tri
mestrais e sucessivas, calculadas pelo sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 16.032,44 
1987- Cz$ 76.030.63 
1988- Cz$ 91.253.79 
1989- Cz$ 86.670,97 
1990-Cz$ 82.088.16 
1991-Cz$19.805.97 

2.7 Garantias: vinculaçãO de parcelas do !CM. 
2.8 Dispositivos legais: Lei Estadual n9 3.481, 

de 24·8·82. 
Nos aspectos económicos _e_fmanceiros, a ope· 

ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. ~ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casoS aná· 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de eJaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona· 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

menta da Assembléia NacionaJ Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro_ e legal da matéria. 

Assim sendo; Cóncluimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos _do seguinte: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO 
N• 379. DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es-
pírito Santo a contratar operação de cr& 
dito no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 3356,78 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É o Governo do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do artigo 29 da Resolução rr' 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no vaJor correspondente, em cruza
dos, a 3.356,78 OTN, junto à Ca_ixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado a ampliação das atividades agropecuárias 
da Penitendãria Agrícola do Estado. 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

_Nãp havendo quem peça a palavra, encerro
a dlséussão. 

A-votação da matéria proceder-se--á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem38: 

-Mensagem n9 432, de 1987 (n9 619/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Espírito 
Santo a contratar operação de crédito nO va
lor correspondente, em cruzados, a 
336.080,33 Obrigações do Tesouro Na dona! 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do _art. 6° da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador José fgnáclo Fer
reira para emitir o parecer sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
-ES. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com a Mensagem n" 432, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para_ que ó Go
verno do Estado do Espírito Santo (ES) contrate, 
jilritó à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
virrit~ritO Social - FAS, a seguinte operaçáo de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado do Espírito Santo/ 

Secretaria de Estado da Justiça. 
T2 Localização (sede): Rua Pedro Palácio, 99 

- Edifício das fundações, 9? andar - 29.000 
- Vit6ria/ES. 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a-até 

336.080,33 OTN. 
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22 ObJetivo: implantação de estabelecimentos 
penais. 

2.3_Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2A EncargoS: juros de 1% ao ano, cObrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) presta
ções trimestrais e sucessivas, calculadas pelo Sis
tema SAC, vencíveis rio último dia de cada bimes
tr~ civil, prevendo-se os seguintes dispêndios 
anuais: 

1986- Cz$ 560.463.47 
1987·-~Cz$ !.656.724.24 
1988-Cz$1.835.323.31 
1989- Cz$ 3.780.940.90 
1990- Cz$ 4.268.987.78 
1991-Cz$ 4.116.044,17 
1992- Cz$ 3.963.100.56 
1993- Cz$ 3.810.156.95 
1994- CZ>3.657.:<13.:34 
1995 - Cz$ 3.504.269. 72 
1996- Ci$3.351.326,11 
1997 - Cz$ 3.198382.50 
1998 - Cz$ 3.045.438.89 
1999 - Cz$ 2.892.495,28 
2000- Cz$ 2.739.551,67 
2001 - Cz$ 660.990.48 

2. 7 Garantias: vmculação de parcelas do I CM. 
2.8 Dispositivos legais: L..ei Estadual n9 3.481, 

de 24·8-82. -
Nos aspectos económicos e financeiros, a ope-

ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nadonal Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-flnanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

- PROJETO DE RESOLUÇÃO -
N' 380, de 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es· 
pirlto Santo (ES) a contratar operação 
~-crédito no valor con-espondente, em 
cruzados, a 336,080,33 011'1. 

O -Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Espirita 

Santo (ES), nos termos do artigo 2" da Resolução 
n9 93n6, a1terado pela Resolução n<> 140/85, am· 
bas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
Cruzados, a 336.080,33 OTN, junto à Caixa Eco# 
nômlca_ Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado à implantação de estaóeleci~ 
me-ntes penais. -
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Art. 2c Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ --

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy }\\llgalhães) ~ 
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se·á na sessão 
seguinte, nos termos regfmentais. -

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Item 39: 

Mensagem n' 433, de 1g87 (n' 620/87, 
na origem), relativa à propo~_ta para que seja 
autorizada a PrefeituràMUrlidpaJ de Vitória, 
Estado do Espírito Santo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 110.757,77 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) -

Nos termos do art 6,- da Resolução n~ l, de 
1987,- designo o nobre Senador João Calmon 
para emitir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOÃO CALMOI'I (PMDB- ES. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 433, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Vitória (ES) contrate, jUnto 
à Caixa Econôrriica Federa1, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a s-eguinte operação de 
crêdito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Municipio de Vitória/E$. 
1.2 Localização (Sede): Av. Mal. Mascarenhas 

de Morais, 1927, VitóriaiES. 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

110.757,77 OTN. 
2.2 Objetivo: implantação de complexos de 

educação. 
2.3 Prazo: C:lrência: atê 3 (três) anos. Amorti~ 

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de -2% ão ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vincu1ação _das parcelas do Im
posto sobre Orculação de Mercadorias -:- ICM: 

2. 7 Disposittvos legais: Lei Municipal n" 
3397/86, de 6 de deiembro de 1986 .. 

Nos aspectos econômicos-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mén'to, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, concluímos pelo açolhlmento da 
Jiieii'Sã.Qem, nos termos do-Sei;luinte: 

PRoJETO DE RESOL(JÇÃO 
No 381, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Vi
tória (ES) a contratar operação de cré
dito no valor corTe&pondente. em cruza
dos, a 110.757,77 om_ 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É ~ _prefeitura Municipal de Vitória 

(ES}, nos_ termos do arti!io 29 da Resolução_ n? 
93n6. alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 110.757,77 OTN,junto à caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinada à implantaçllo de complexos de educação. 

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-à na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ltem40: 

Mensagem n9 434, de 1987 {n9 621/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória, 
Estado do Espírito Santo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 45:Z.142,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) _ 

]'los ~elii_!_OS do art. 69_,. da Resolução n• 1, de 
1987, designo o nobre Senador João Calmon 
para emitir o p.':lt'ecer sobre a mensagem, ofere-
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOÃO CALMOI'I (PMDB- ES. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Corn a Mensagem n9 434, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
fei~ra _Municipal de Vitória (ES) _çontrate, junto 
à Câixa 'Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 
1. Proponente 

l. _!_penominação.: Municfpio de Vitória/ES 
12 Localização (sede): Av. Mal. Mascarenhas 

d§: Morais! 1 ~27, Vitória - ES. 
2. Financlãmento 

2.1 Valor: e<iuivalente, em cruzados, a até 
452.142,00 OTN. 

22 Objetivo: urbanização de favela, aterros, pa
vimentação e drenagem. 
--2.3 Prazo: _carência até 3 (três} anos. Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Cóilcfiç:ões-de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo tbiil o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercaçlo~as -lCM. 

2:7 Dispositivos legais: Lei Municipal n" 
3.381/86, de 9 de outubro de 1986. · ·· ·- -

Nos aspectos econômico-fírianceiro$, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecído a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia NacionaJ Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 382, DE 1 g87 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de VJ. 
tória (ES) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente. em auza
dos, a 452-142,00 om. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 <> É a Prefeitura Municipal de Vitória 

(ES), nos termos do artigo 2~ da Resolução n" 
93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, autodzada (o) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 452.142,00 OTN,-junto à Caix3 Exonõ-
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado a urbanização de favelas, aterros, 
pavimentação e drenagem. 

Art. 29 --Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n9 275, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Resolução n9 288/87, cuja discussão 
foi encerrada em 26 de novembro último. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA - Sr. 
Presidente, eu gostaria de saber do que se trata, 
porque o requerimento só foi mencionado pelo 
número. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Não, foi lido no início da sessão, na hora do expe
diente. É uma solicitação de urgência do nobre 
Senador Alfredo Campos. 

OSR. JOSÉIGI'IÁCIO FERREIRA-Muito 
obrigado. · 
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy M!Jgalhães) -
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram per~ 
manec:er sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se_à apreciação da matéria. 

Votação, em turno (mico, do Projeto ·de 
Resolução no 288, de 1987, que autoriza a 
Prefe[tura Municipal de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, _em cruzados, a 
14.566.93 OTN. -

T enâo parecer favorável, proferido em plenário, 
e estando a matéria em regime de urgência, pas
sa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, eJaborada 
pelo Relator, Senador AJfredo Carripos, que será 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 288, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n9 288, de 1987, que autoriza a 
PrefeihJra Municipal de Uberaba (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 14.576.93 OTN. 

Sala das Sessões. 2 de dezembro de 1987.
Alfredo campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 288, de 1987. 

Faço saber que o Senado FedeTal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
<Iberaba, Estado de .Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 14.576,93 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Uberaba, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterado pela Resolução n<> 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.576,93 Obrigações 
dQ. Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gesto~a do 

,Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social
FAS, destinado à aqulslçáo de veículos para trans
porte escolar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

' . 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação fina!.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra,encerro a 

discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é-dada como 
definitivalnénte aProvadci, nos termos regimen-
tais. ' ' 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Passa-se, agora, à apreciação do requerimento 
n~76, de urgência, lido no Expediente, para a 
Mensagem n?365, de 1987, relativo a pleito da 
Prefeitura Municipal de Uberaba. 

Em votação o requerimento. 
Qs Srs. Senadores qUe o aprovam queiram pre

mane<:ef Se-ntados. (Pausa.) 
_ f.provado. 

Passa-se à apreciação da matéria. 
Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 l, de 

1987, designo o nQ!;Jre Senador Alfredo Campos 
p-ata emitir o parecer sobre a Mensagem, com 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS(PMDB-MG. Pa
ra emitir parecer.) -_Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

COm -a, Mensagem n9 365, de 1987, o Senhor 
Presjdi;mte da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre-' 
feitura Municipal de Uberaba (MG) contrate,_junto 
à Caixa Económica Federal. esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Uberaba. 
1.2 Localização (sede): Praça Rui Barbosa, n9 

2-Centro OBERABNMG. 

2. Anandamento 
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 

157.439.86 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de usina e aquisição 
de equipamentos para coleta e destinação final 
do lixo. 

2.3 Prazo:-Carência: até 03 (três) _anos. 
Amortização: 08 (oito) anos. · 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

_2.5 _Con"diÇões de Liberação: O finan-ciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vincuJação de parcelas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 

2. 7 DispositiVos Legaís: Lei :MimidPal n9 

8.589/84, de 28 de dezembro_ ~e _1_984. 

Nc;>s aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

-- Mo mérito, o pleito enquadra~se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termOs da ResoJução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elabora~o._legis!~va dQ 
Senado Federal durante o períodçi?"àê.functona-· 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimerlto da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 383, DE 1987 

Autoriza a PrefeJtura .Municipal de 
Qberioba (MG) a contratar operação de 
crédito no valor cotTespondente, em CJU

zados, a 157.439,86 OTN. 

o Senado Feaeral resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Uberaba 

(MG), nos termos do artigo 2? da Resolução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado -Federal, autádzãda a contratar opera
ção de créditõ no valor correspondente, em Cruza
dos, a '157.439,86 OtN,funto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des-

• tiiiadã-a ilnplantação·de usina e aquisição de equi
parriento para coleta e destinação final do lixo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ _ _ _ 
-t o" parecer.- Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O parecer .é favorável , nos termos do projeto 
de resolução que apresenta. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à discussão do projeto, em turno único. 

Estando a matéria em regime de urgênda, pas
sa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se, imediatamente, à apreciação da reda

ção fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo suh-relator, Senador Ronan Tito, que vai ser 
lida pelo Sr. 1 9-Secretário. 

é: li~a _a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 383, de 1987 . 

O relator apresenta: a redação final do -Projeto 
de Resolução n~ 383, de 1987, que ·autoriza a 
Prefeiitura Municipal de Uberaba (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 157.439,86 OTN. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1987.
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 383, de 1987. 

Faço saber que o Senado Fede_ral aprovou, nos 
térinos do artigo 42, inciso VI, da- Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

AutQli%a _a Prefeitura Municipal de Obe
raba, Estado de .Minas Gerais, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 157.439,86 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado -Federal res_olv.e:-
Art. 19. _ É a .Prefeitura Municipal de Uberaba, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n993, de 11 de outubro de 1976, 
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alterada pela Res_olução n9 140, de 5 de dezembro 
de I 985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados,_ a 157.439,86 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS -destinada à impJantaÇao de usina e aquisi
ção de equipamentos para coleta e destinação 
finai do lixo, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - --- --- - -

Encerrada a diScussão, a matéria é dada con1o 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao "hObre Seriador Aureo 
Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
nobres Srs. Senadores: 

O Governador Jos_é Aparecido conseguiu, jun
to à Unesco, a garantia da classificação de 8rasJ1ia 
como cidade pertencente ao património mundial. 

Idêntica medida já havia sido conseguida com 
relação a Olinda e a Ouro Preto, dando ensejo 
a que essas cidades viessem a receber os bene
ficias decorrentes desta condição de patrimônio 
mundial, fazendo jus, como dizia, a empréstimos, 
e, nas suas estruturas sociais e administrativas, 
às vantagens decorrentes da situação de patri
mônio mundial. 

Sr. Presidente, como se assoalhou, Brasília não 
será convertida em cidade monumento, tendo 
apenas tão pouco tempo de existência. No entan
to, o fato de ser património mundial é uma home
nagem que se presta àquilo que foi realizado no 
campo artístico e material, que é uma demons
tração cabal do poderio, da pujança, do preparo 
intelectual do povo brasileiro. 

Tenho dito, Sr. Presidente, em várias oportu
nidades de minha vida de parlamentar, de jorna
lista e advogado, que o povo brasileiro tem, como 
principal motivo do seu orgulho, a circunstância 
de ser produto da miscigenação, e, conseqüente
mente, o resultado do caldeamento de todas as 
raças, o que não lhes desfigura as qualidades 
de força, de vigor, de inteligência inerentes sobre
tudo da sua condição de representante do ser 
humano. -

O Jornalista Carlos Chagas, comentando em 
sua coluna, no jornal O Estado de S. Paulo, 
essa decisão da Unesco, que entre os dias 7 e 
11 do corrente terá oportunidade de votar de ma
neira definitiva a qualificação de Brasília como 
cidade Patrimonial do Mundo, declarou: 

PATRIMÓNIO M([1'!J)IAL 
Incrfvel mesmo é ver polfticos desocupados 
criticando o governo· do Destrito Federal porM 
que a Unesco, entre .os dias 7 e 11, transfor
mará Brasí1ia em p.:itrlinôrrlo cultural da hu-
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manidade. Olinda e Ouro Preto já são, mere
_cendo, por isso, a proteção daquele orga
nismo internacional no sentido da preserva
ção de seus principais logradouros. Brasília 
entrará em condição sul generis: não tem, 
como as outras, séculos de existência, mas 
pela pecularidade de ter sido construída para 
capital, inovando a arquitetura mundial, meM 
receu as atenções da Unesco, interessada 
em ver mantidos __ como estão a Praça dos 
Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios 

-- e-uma -sene de -pãlácios, jardins e superqua
dras. A inlciãtiva só favorece a Cidade e o 
Pais, chamando para cá as atenções gerais 
e p_9S$i_l;lil~ndo, por tabela, facilidades para 
uma série de empréstimos destinados a me
lho_r_at su_as __ estru.turas sociais e administra
tivas. Esta semana mesmo o BID está apro
vando US$ 200 milhOeS para obras de sanea
mento e água. Melhor seria ver os críticos 
da iniciativa da Unesco trabalhando para aju
dar o Governador José Aparecido a solucio
nar outros problemas, como o do transporte 
urbano e o da infância abandonada. 

Sr. Presidente, essa é uma medida que tem, 
realffieftte, todo alcance que lhe está enfatizando 
o Jornalista Carlos Chagas. E, curiosamente, ori
ginou um telegrama, partido de alguém que ou
trora se poderia chamar de inimigo de Brasilia, 
como era também contário à construção da estra
da que liga Belém a esta capital, nada mais, nada 
menos que o Sr. Jânio Quadros que, confonne 
chegou ao meu conhecimento, endereçou um 
telegrama a S. & o Governador do Distrito Fede
ral,nos seguintes termos: 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. José Aparecido de Oliveira 
Digníssimo Governador do Distrito Federal 
Brasília-DF 
A preservação de BrasJ1ia, monumento na

dona!, pela qual tanto Vossa Excelência tem 
lutado, está iminente, consagrando o Plano 
Piloto de lucia Costa e a arquitetura impere
cível do grande Niemeyer. 

lutar __ contra a desagregação desse patri
mónio, com a especulação imobiliária, é de
ver de todos nós, os brasUeiros. 

Sei que as providências de Vossa Exce
lência lograram a inspiração da Unesco. 

O povo paulistano, que vive na maior me
trópole do País, saúda os esforços do Gover
nador a serem coroados de êxito, sobretudo 
com o apoio das expressões maiores de nos
sa inteligência. 

Receba o prezado Governador, com nos~ 
sos aplausos, a adesão incondidonal e soli
dariedade pela nobre iniciativa, que marcará 
a cOnSãgraç.§o de uma cidade jovem, possi
velmente a única que, não sendo centenária, 
receberá do mundo altíssima distlção. 

Com meu abraço e respeito, -Jânio Qua
dros -," Prefejto do Município de São Paulo. 

__ Órgão do- Conselho_ Internacional de Monu
mentos e Sítios, o Icemos, solicitou que fosse 
adiada a inscrição do bem cultural proposto na 
lista do pabimônio mundial, sob a alegação de 
que faltava um decreto que permitisse que Brasüia 
cumprisse as- exígêndas legais imprescindíveis 
para a sua inclusão nesse grande beneficio. Esse 
decreto foi imediatamente lavrado pelo Gover-
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nado r José Aparecido que, regu)amentando o-art. 
3B da Lei ne 3.751, de 13 de abril de 1960, no 
que se refere à preservação da concepção úrba
nista de Brasília. Eu encaminhei posteriormente 
o documento ao Sr. Ministro_ das Relaçôes Exterio
res, Embaixador Paulo Tarso Flexa de Uma para 
que, cumprindo essa exigência, fosse a nossa ca
pital reconhecida definitivamente como um gran
de património da cultura mundial. 

Sr: Presidente, não poderia deixar passar essa 
ocorrência em brancas nuvens, sem ressaltar aqui 
essa qualidade, esse esforço de José Aparecido 
que é, sem dúvida alguma, um homem de gran
des qualidades morais, intelectuais e espirituais, 
a quem conheço há mais de 32 anos, conside
rando-o, inclusive, um excelente e particular ami
go. J:: uma prova da boa vontade, do esforço, 
da luta de quem, dirigindo o Distrito Federal, co
mo todo dirigente eln gEirai, está alvo das assaca
dUhas e -das investida8 que as pessoas, às Vezes, 
não compreendendo o sacrifício, a luta e o descor
tino que impõe uma administração fecunda" e po
sitiva, ousam profligar, combater, denegrir, sem 
analisar o esforço e a profundidade das determi
nações administrativas que principalmente os 
Chefes do Executivo estão normalmente adotan
do. 

Quero, portanto, ressaltando essa ocorrência, 
acentuar que é um aconteCimento da m-aior im
portância para todos nós, não somente para os 
moradores de Brasília, mas para o próprio Brasil, 
porque Brasília, sendo a Capital do BrasiL é, como 
dizia Sílvío Romero, a respeito do Rio de Janeiro, 
a síntese deste grande País e de todos os seus 
l;stados, da coletividade de que ela faz parte. 

Quero louvar, Sr. Presidente, essa posição e 
essa iniciativa de José Aparecido, que é, realmen
te, um cidadão de grande sensibilidade, de grande 
descortino espiritual e que, pouco a pouco, num 
trabalho incompreendido que não tem talvez o 
respaldo da imprensa, peculiar àqueles que inves
tem e apücam muitas vezes numa propaganda 
mais efetiva e mais positiva dos atos que praticam 
no Executivo. Apesar disso, é realmente um ho
mem que pensa, que sente e que participa, cola
borando, pelo seu esforço, pela sua dedicação, 
pelo seu d~scortino e, sobretudo, pela sua sensibi· 
lidade, para o engrandecimento da CaPital doBra
sil, que, inquestionavelmente, pela grandeza da 
realização em que ela própria consiste, pela ex
pressão da for•;a, da pujança, do talento e da 
energia do povo brasileiro, motivo de orgulho pro
fundo para a nossa terra, para a nossa gente, 
para os homens que vieram de todos os recantos, 
seja do Nordeste adusto e requeimado, seja das 
florestas amazônicas, seja dos altiplanos de Goiás, 
porque Brasília é, sobretudo, a·afirmação da gran
deza do povo brasileiro que conseguiu constituir 
uma cidade única e singular em todo o mundo. 
Porque não há paraleLo, não há semelhante, não 
há metrópole idêntica a nossa que mereça perten
cer ao ponto mais alto, à afirmativa e ao reconhe
cimento da maior glória e da maior capactdade 
do ser humano de edificar uma obra imperecível 
que é, talvez, a repetição daquela outrora 

1
cidade 

de Aton, que era a capital do antigo Egito, ideali
zado por Amenotep N, e que substituía a velha 
Tebas, como capital daquela civilização das mais 
antigas. 

A José Aparecido de Oliveira, portanto, Sr. Pre
sidente, estou aplicando palavras de reconheci-
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mento e de aplauso. na certeza de que terá sempre 
o apoio daqueles que amam Brasijja em tudo 
aquilo que realizar em seu provelto e, em decor· 
rência dlsso, em proveito de toda a população 
brasileira. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QGE SE REFERE O 
SR. AGREO MELLO EM sEG PRONGNCIA
MENTO: 

ICOMOS 

Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios 

Usta do Património Nadonal na 445 

A) IDENT!FICAÇÁO 
Bem Proposto: Conjunto representativo do 

Património Histórico, Cultural, Natural e Urbano 
de Brasflia. 

Local: Distrito Federal 
Estado·Membro: Brasil 
Data: 31 de dezembro de 1986 

B) RECOMENDAÇÓÉS DO ICOMOS 
Que seja adiada a inscrição do bem cultui-al 

proposto na lista do Património mundial. 

q JUSTIFICATIVA 
Os princípios do urbanismo do século XX, tais 

como- foram expressos em· 1943, na Carta de 
Atenas ou em 1946, no Modo de Pensar o 
Urbanismo; deLe Corbusier, foram raramente evi
denciados na escala de uma capital, as únicas 
exceções notáveis são as de Chandigârh onde 
Le- Corbusier, nomeado conselheiro do governo 
de Panjâb para assuntos de arquitetura, em 1950, 
trabalhou durante vários anos em Colaboraçao 
com Pierre Jeoanneret, Maxwell Fry e Jane Drew, 
e, principalmente a da capital do Brasil, Brasüia, 
criada ex nihilo, no centro de um distrito federal 
de 5.814 Km', a partir de 1956. 

A idéia de fundar urna capital, no centro do 
Brasil, é antiga, tendo sido expressa em diversas 
ocasiões desde o fim do século XVII. Em 1922, 
quando da comemoração do centenário da Inde
pendência, a escolha da Região Centro--Oeste co
mo local da futura capital foi simbolizada pela 
"Pedra Fundamental", erguida perto de Planaltina, 
a alguns quilómetros ao nordeste da atual Brasília. 

Foi Juscelino Kubitschek, eleito Presidente da 
República, em 1955, qUe fez da criação da ~pita! 
um súnbolo de sua política de valorização do es
paço brasileiro, da expansão industrial e de gran
des obras. 

Já em 1956, o Presidente Kubltschek encar
regou uma comissão, de escolher o lugar exato 
da cidade, e um organismo executivo, a NOVA
CAP, de realizar a compra- dos terrenos e a cons
trução. No mesmo ano, OSCAR NIEMEYER foi 
nomeado Diretor do Departamento de Arquitetura 
e _Urbanismo, e Lúcio Costa ganhava o concurso 
aberto para a escolha do Plano de Brasí1ia. 

Essas _escolhas tomaVam a reunir uma equipe 
que já tinha dado provas de seus trabalhos: de 
1936 a 1943, COSTA e NIEMEYER tinham cola
borado na construção do Ministério de Educação 
e_ Cultura, no Rio de Janeiro, quando também 
fora consultado Le Corbusier para essa grande 
realização. 

A definição de um ideal urbano, baseado na 
separação das funções, na abertura de grandes 
espaços naturais e o traçado de grandes vias de 
circulaçáo, bem diferentes da rua tradidonal, esta-
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va pressuposta pela formação do_utrinal de cos
TA e NIEMEYER, mas sua própria evolução deixa
va prever a rejeição do funcionalismo primário 
do "estilo internacional" em beneficio de soluções 
mais adaptadas à situação brasileira: em relação 
a ls_s_o_, devemos lembrar que NlEMEYER já cons
tru___írã,_de 1942 a 1944, a pedido de Kubitschek, 
o conjunto da Pampulha, depois de ter criado, 
em colaboração com COSTA. o pavilhão brasi
leiro da Exposlçáo de Nova Iorque. de 1939. 

O "Plano Piloto'' de BrasiJia, possuidor de uma 
grande força de expressão, de autoria de LUCIO 
COSTA, nasceu, cóniO ele mesmo diz, "do yesto 
inicial que designa um lugar e dele se apodera: 
dOis eixos que se cruzam em ângulo reta forman
do uma cruz". Este sinal foi, depois, adaptado 
à topografia, à inclinação natural do terreno e 
a unià: melhor orientação: os braços de um dos 
eixos foram CUJVados. -

O Plano de Brasília não evoca uma cruz mas 
sim um passáro gigante voando em direção ao 
sudeste. O eixo norte-sul, sem curva, define o 
traçado da grande via de comunicação rodoviária 
ao longo da qual alinham-se zonas residênciais 
articuladas em superquadras, tendo, cada uma 
delas, uma semi-autonomia graças às áreas co
merciais e de lazer, seus espaços verdes, suas 
esColaS, igrejas, etc ... 

Os imóveis com seis andares são construidos 
sobre pilotis,- segUndo os princípios tão ·caros a 
Le Corbusier. 

O eixo perpendicular leste-oeste liga as quadras 
administrativas e forma o grande eixo monumen
tal da nova cidade que se tomou, efetivamente, 
capital, em 1960. OSCAR N!Efv\EYER, ali, ergueu 
os seus edifícios mais célebres, notáveis pela pu
reza de formas e com um caráter monumental 
evidente, nascido dos sábios contrastes entre 
construções horizontais e verticais, volumes retan
gulares e superfícies curvas, materiais em estado 
natural e o toque -acetinado de certaS construções. 

Entre as mais belas realizações da paisagem 
urbana de Brasília, podemos citar, ao redor da 
Praça dos Três Poderes. o Palácio do Planalto 
ou Palácio do Governo, o Congresso, com seus 
dois ârranha-céus, gêmeos, ladeados pela cúpula 
do Senado_ e a da Câmara dos Deputados, essa 
última virada com a boca para cima; e o Palácio 
do Supremo Tribunal. 

. Outras criações com uma rara qualidade plás-
tica ainda podem ser citadas tais como a Espla
nada dos Ministérios, a Catedral com seus dezes
sefs parabolóides de concreto com 40 m de altura, 
o Memorial JK, o Teatro Nacional, etc ... 

Ã-criação de Brasilia, pelo grande desafio, pela 
ousadia do projeto, a amplidão dos meios empre
gados, é, inconstestavelmente, um fato da maior 
importância na história do urbanismo. 

A partir de 1960, coi'n o fim do mandato pl'esi
d~ndal_ de KU8ITSCHEK, e sobretudo a partir 
de 1964, com a -Instauração de uma nova política 
e a dispersão da equipe de arquitetos, a jovem 
capital do Brasil conheceu sérias dificuldades das 
quais ainda hoje, algumas não foram superadas. 

KU8ITSCHEK, COSTA e NIEMEYER previram 
de 500.000 a 700.000 habitantes, devendo as ci
dades satélites receber a população excedente. 
Hoje BrasiJia possui uma população favorecida 
de 300,000 habitantes e uma grande massa popu
lacional, muitas vezes em trânsito, que se distribui 

nas sete cidad~s satélites, mas também nos arre
dores miseráVCfs que apareceram em detrimento 
do plano de 1956-1957. - -

Na ausência de qualquer plano regulador e de 
um código de urbanismo, as :normas definidas 
por CO:STA ~e NJEMfVER foiãm transgredidas na 
maior desordem: edifícios mais altos do que deve
riam em alguns setores, construções em espaços 
livres, modificeções na rede rodoviária, etc ... , mo
dificaram muito seriamente uma paisagem mo
numental possuidora de uma grande qualidade 
inicial. 

f:ssa deterioração e as ameaças que pesam 
no desenvolvimento de BraSília estimularam Aloí
sio Magalhães para que criasse, em 1981, Um 
grupo de trab .:~_lho para a preservação do patri
mónio históric-:> e cultural de Brasí1ia. 

Esse grupo reuniu uma documentação impor
tante e após ~.:ma reflexão prospectiva profunda 
definíu três zonaS de proteção propostas para ins
crever Brasí1ia na Usta do Património Mundial: 

-uma zona de proteção absoluta cobrindo o 
Plano Piloto de LÚOO COSTA; 

-uma zon.:1 tampão onde a predominância 
dos espaços verdes estaria garantida; 

-uma zon~ periférica, incluindo o lago artificial 
e suas margens, quase que inteiramente cons
truídas com conjuntos resldendais. Não poderia 
a proteção ser mais flexível. 

O grUPo de trabalho também propôs inscrever 
as testemunhas históricas do nascimento de Bra
sília, isto é, as cidades e o meio ambiente tradi
cional da perifédã- (PlaTiãitina; -Braz1ân.dia e oito 
fazendas antigas) assim como os acampamentos 
de operários, vertígios cOmoventes mas frágeis 
da grande época da construção da capital 
(1957-1960). 

O ICOMOS, ao mesmo tempo que expressa 
um parecer em princípio favorável à inscrição de 
BraSJ1ia na U~ta do Património Mundial, estima 
que essa inscrição deva ser adiada até que medi
das mínimas de proteção garãntam a salvaguarda 
da criação urbana de COSTA e NIEMEYER. 

Aadoção de Plano Piloto de COSTA deve entrar 
para a sua far.e defmitiva em março de 1987 e 
ser submetida às instâncias concernentes no de
correr do mesmo ano. 

Nenhuma data precisa e fornecida no que se 
refere_ às medidas de proteção das zonas-tampão, 
para as quais, evidentemente, os anseios do grtipo 
de trabalho não representam garantia suficiente. 

ICOMOS, maio de 1987, - Professor Leon 
Pressouyr (S!Jrbonne 1), Relator junto ao Patri
mônio Mund.ieL 

OF. Nc 1.585/37-GAG 
Brasilia, 14 de outubro de 1987 

A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Faulo Tarso Aecha de Lima 
DD Ministro das Relações Exteriores, substituto 
Nesta 

Senhor Ministro, 
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Exce

lência que assinei hoje o Decreto n~ 10.831, regu
lamentando o art. 38 da Lei n" 3.751, de 13 de 
abril de 1960, referente à preservação da concep
ção urbanística de BrasiJia 

Estou enca ninhando a Vossa Excelência, com 
o pedido de , Jue os envie à Unesco, o texto do 
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decreto, wn exemplar do ··erasília Revfsitada··, do 
Professor Lúcio Costa, e dois mapas, documenR 
tação indtspensá:vel ao Comitê do Património 
Mundial, que se reunirá em dezembro próximo, 
para apreciar a proposta do Brasil de inclusão 
de Brasília na lista de bens culturais da huma
nidade. 

Por outro lado, como sabe Vossa Excelência, 
o anteprojeto de lei de preservação estudado para 
todo o Distrito Federal deverá estar no Congresso 
Nacional, através da Presidência da República, ga
rantindo as linhas de Brasília como bem cultural 
universaL 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
a expressão de minha estima e elevado apreço. 
-José Aparecido de Oliveira. Governador do 
Distrito Federal. 

DECRETO N' DE 
1987. 

DE DE 

Regulamenta o art. 38 da Lei n" 3.751, 
de 13 de abril de 1960, no que se refere 
à preservação da concepção urbanística 
de Brasília. 

O Governador do Distrito Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 20, Jr, da Lei 
no 3.751, de 13 de abril de 1960L 

Considerando que o art. 38 da Lei no 3. 751, 
de 13 de_ abril de 1960 préserva o Plano Piloto 
de Brasma, tal como apresentado por Lúcio tosta; 

Considefando que, para a exata aplicação do 
art. 38, _da Lei no 3.751, de 13 de abnl de 1960, 
faz-se oportuna a edição de norma rtigulam_entar 
que explicite o conceito do bem cultural por ela 
protegido, 

DECRETA: 

CAPITULO! 

Do Plano Piloto e Sua Concepção 
Urbanística 

Art. 1 o Para efeito de aplicação da Lei n" 
3.751. de 13 de abril de 1960, entende-se por 
Plano Piloto de Brasília a concepção urbana da 
cidade, conforme definida na planta em escala 
1/20.000 e no Memorial Descritivo e respectivas 
ilustrações que constituem o projeto de autoria 
do Arquiteto Lúcio Costa, escolhido como vence
dor pelo júri internacional do concurso para a 
construção da nova Capital do Brasil. 

§ 1 o A realidade fisico-tefrifurial correspon
dente ao Plano Piloto referido no caput deste 
artigo, deve ser entendida como o conjunto urba
no construído em decorrência daquele projeto 
e cujas complementações, preservação e eventual 
expansão devem obedecer às recomendações ex
pressas no texto intitulado Brasília Revisitada e 
respectiva planta em escala 1/25.000, e que cons
tituem os anexos I e D deste decreto. 

§ 29 A área a que se refere o caput deste 
artigo é delimitada a leste pela orla do Lago Para
noá, a oeste pela Estrada Parque Industrial e Abas~ 
tecimento - EPIA. ao sul pelo C6rrego Vicente 
Pires e ao norte pelos Córregos Bananal e Torto, 
considerada entorno direto dos dois eixos que 
estruturam o Plano Piloto. 

Art. 2° A manutenção do Plano Piloto de Bra
silia será assegurada pela preservação das carac
terísticas essenciais de quatro escalas distintas 
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em que se traduz a concepção-urbana da cidade: 
a monumental, a residencial, a gregária e a bucó~ 
lica. 

CAPITULO li 

Da Escala Monumental 

Art. 3c A escala monumental, concebida para 
conferir à cídade a marca de efetiva capital do 
País, está configurada no Eixo Monumental, desde 
a PraÇa dos Três Poderes até a Praça do Buriti 
e para a sua preservação serão obededdas as 
seguintes disposições: 

I -A Praça dos Três Poderes fica preservada 
tal como se encohtra nesta data, no que diz res
peito aos Palácios do Planalto e .do Supremo Tri
bunal Federal, ao Congresso Nacional, bem Como 
aos elementos escultórios que a complementam, 
inclusive o Panteón, a Pira e Monumento ao Fogo 
Simbólico recém-construidos fora da Praça, mas 
que se constituem parte Integrante dela; 

II-Também ficam inc:luídas para preservação 
as sedes vizinhas dos Palácio_s do ltamaraty e da 
Justiça, referências integradas da Arquitetura de 
Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes; 

III- Os terrenos do canteiro central verde são 
considerados non-aedlftcandl nos trechos com
preendidos entre o Congresso NacionaJ e a Plata
forma Rodoviária, e entre esta e a Torre de Televi
são, e no tiechó não Ocupado entre a Torre de 
Televisão e a Praça do Buriti; 

IV -A Esplanada dos Ministérios, ao sul e ao 
norte do canteiro cehtral, à exceção da Catedral 
de-Biasília, serâ de uso exclusivo dos Ministérios 
do Governo Federal, sendo entretanto admitida, 
tal como consta no Plano Piloto, edificação de 
acréscimos com um pavimento em nível de meza
nino e sobre pilotis, para instalação de pequeno 
comércio e·s-efViços de apoio aos servidores, no 
espaço compreendido entre o meio dos blocos 
e a escada externa posterior; 
V-As áreas compreendidas entre a Esplana

da dos Ministérios e a Plataforma Rodoviária, ao 
sul e ao norte do canteiro central, e que consti
tuem os Setores Culturais Sul e Norte, destinam~ 
se a construções públicas de caráter cultural. 

Parágrafo único. Quaisquer modificações fisi~ 
cas nas áreas preservadas nos incisos I e D deste 
artigo, serão submetidas à aprovação do Cauma. 

CAPITULOm 

Da Escala Residencial 

Art. 4° A escala residencial, proporcionando 
uma nova maneira de viver, própria de Brasília, 
está configurada ao longo da~ alas sul e norte 
do Eixo Rodoviário-Resídencial e para a sua pre
seiVação serão Obedecidas as seguintes dispo· 
sições: 

I- Cada_ Superquadra, nas alas sul e norte, 
contará com um único acesso para transporte 
de automóvel e será cercada, em todo o seu perí
metro, por faixa de 20,00m (vinte metros) de lar
gura com densa arborização; 

II- Nas d~'!s alas, sul e norte, nas seqüências 
de Superquadras numeradas .de 102 a 116, de 
202 a 216 e de 302 a 316, as Unidades de habitaM 
ções conjuntas terão 6 (seis) pavimentos, sendo 
edificadas sobre piso térreo em pilotis, livre de 
quaisquer construções que não se destinem a 
acessos e portarias; 
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III- Nas duas aJas, sul e norte, nas seqüências 
de SUperquadras duplas numeradas de 402 a 
416, as unidades de habitações conjuntas terão 
três pavimentoS, edíficados sobre pisos térreos 
em pilotis livres de quaisquer construções que 
não se destinem a acessos e portarias; 

IV-Em todas as Superquadras, nas alas sul 
e norte, a taxa máxima de _ocupação para a totali
dade das unidades de habitação conjunta é de 
15% (quinze por cento) da área do terreno com
preendído pelo perimetro externo da faixa verde; 

V- Em todas as Superquadras s6 será permi~ 
tida a venda das projeções dos edificíos, permane
cendo de domínío público a área remanescente; 

_VE -Além das unidades de habitações col1iun
tas serão previstas e permitidas pequenas edifica
ções de uso comunitário; 

Vil- Na ala sul os comércios locais correspon· 
dentes a cada Superquadra dev~ão sempre ser 
edificados ria situação em- que se encontram na 
data da edição do presente decreto. 

Vlll- As áreas entre as Superquadras, nas alas 
sul e norte, denominadas Entrequadras, desti
nam-se a edifiCações para atividades de uso co
mum e de âmbito adequado às áreas de vizinhan
ça próximas, como: ensino, esporte, recreação 
e atividades culturais e religiosas. 

Art. 5_? O sistema viário que serve às Super
quadras manterá os acessos existentes e as inter
rupções nas vias L-1 e W-1, conforme se verifica 
na ala sul, devendo ser o mesmo obedecido na 
ala norte. 

Art. 6° _Nos setores de Habitação individual 
sul e norte, só serão admitidos edificações para 
uso residencialtulifamiliar, bem como comêrcio 
local e equipamentos de uso comunitário, nos 
termos em que se configura à escala residencial 
neste cãpítulo. 

CAPITULO IV 
Da Escala Gregária 

Art. 79 A escala gregária com que foi êonce~ 
bido o centro de BraSJlia, em tomo da intersecção 
dos eixos monumental e rodoviário, fica configu
rada na Plataforma Rodoviária e nos setores de 
Diversões, Comerciais, Bancários, Hoteleiros. Mé
dico-Hospitalares, de Autarquia e de Rádio e Tele
visão Sul e Norte. 

Art. 81 Para a preservação da escala gregária 
referida no artigo anterior, serão obedecidas as 
seguintes disposições: 
I-A Plataforma Rodoviária será preserva-da 

em sua integridade estrutural e arquitetônica origi~ 
nal, incluindo-se nessa proteção as suas peças 
atuaJmente implantadas defronte aos setores de 
Diversões Sul e Norte; 

U- Os setores de Diversões Sul e Norte serão 
mantidos com a atuai cota máxima. de coroa
mento, servindo as respectivas fachadas voltadas 
para a Plataforma Rodoviária, em toda a altura 
de campo livre, para instalação de painéis lumino
sos de redarrie, permitindo-se o uso misto de 
cinemas, teatros e casas de espetáculos, bem co-; 
mo restaurantes, cafés, bares, comêrcio de varejo 
e outros que propiciem o convívio público; 

III- Nos demais setores referidos no artigo an
terior o gabarito não será uniforme, sendo que 
nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota 
máxima de 65,00m (sessenta e .cinco-metros), 
sendo permitidos os usos indicados pela denomi~ 
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nação dos setores de forma diversificada, ainda 
que se mantenham as atividades predominantes 
preconizadas pelo Memorial do Plano Piloto. 

CAPITULO V 
Da Escala Bucólica 

Art:. 9? A escala bucólica, que confere a Bra
síJia o caráter de cidade-parque, configurada em 
todas as áreas livres, contíguas a terrenos atual· 
mente edificados ou institucionalmente previstos 
para edificação e destinadas à pres_ervação paisa
gística e ao lazer, será preseJVada obse[\lando-se 
as disposições dos artigos subseqüentes. 

Art. 1 O. São consideradas áreas non aedlfi
candi todos os terrenos contidos no perimetro 
descrito nos parágrafos -19 e Z' do artigo 1~ deste 
decreto que não estejam edificados ou institucio
na1mente_ destinadas à edificação, nos termos da 
Jegfslação vigente, a exceção daquelas onde é 
prevista expansão predominantemente residen
cial em Brasília Revisttada. 

§ 19 Nas áreas referidas no caput deste arti
go onde prevalece a cobertura vegeta] do cerrado 
nativo, esta será preservada e as demais serão 
arborizadas na forma de bosques, com particular 
ênfase ao plantio de massas de araucária, no en
tomo direto da Praça dos Três Poderes. 

§ 29 Nas áreas non aedlficandl, poderão ser 
permitidas instalações públicas de pequeno porte 
que venham a ser consideradas necessárias, des
de que aprovadas pelo Cauma. 

Arl 11. Será mantido o acesso público à orla 
do lago em todo o seu perímetro, à excessâo 
dos terrenos já registrados em cartório com aces
so privativo à água. 

CAPfrULO VI 
Das áreas já ocupadas no entorno dlreto dos 

dois eixos 

Art. 12. Com o objetivo de assegurar a per· 
manência, no tempo, da presença urbana con· 
junta, das quatro escalas referidas nos Capítulos 
II. III, IV e V deste decreto, em todas as áreas 
já ocupadas no entorno dos dois eixos e contidas 
no perímetro delimitado no parágrafo único do 
art. 1., deste decreto, ficam mantidos os critérios 
de ocupação aplicados pela administração nesta 
data, sendo que nos terrenos destinados à recrea
ção e esporte nenhuma edificação poderá ultra
passar a cota máxima do coroamento de 7 ,oom 
(sete metros), à exceção dos ginásios cobertos, 
e nos terrenos destinados a hotéis de turismo, 
onde nenhuma edificação põderá ultrapassar a 
cota máxima de coroamento de 12,00m (doze 
metros). 

§ 19 Nos terrenos contíguos à Esplanada dos 
Ministérios só serão admitidas as edificações- ne
cessárias à expansão dos serviços diretamente 
vinculados aos Ministérios do Governo Federal, 
não podendo ser ultrapassada a cota máxima do 
coroamento dos anexos-_êXistentes. 

§ 29 Só serãO admitlâos os remanejamentos 
decorrentes das recomendações contidas em 
Brasília Revisitada. 

CAPITULO VIl 
Das Disposições Gerais 

Art. 13. Para efeito de aplicação do disposto 
neste decreto, são considerados setores institu
donaJizados todas as partes da cidade de Brasília 
referidas no Memorial do Plano Piloto ou criadas 
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pela administração dUrante a implantação da ca
pital e consagradas pelo uso popular. 

Art. 14. O Governador do Distrito Federal 
proporá a edição de leis que venham a dispor 
sobre o uso e ocupação do solo em todo o territó
rio do Distrito F_ederal. 

Art. 15. As proposições contidas em Brasília 
Revisitada deverão ser objeto de lei espedaJ em 
particular no que diz respeito à implantação de 
Quadras Econõmicas ao longo das vias de ligação 
entre Brasília e as cidades-satélites. 

Art. 16. Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, de _de 1987. 991 da Re-
pública ·e 28'1 de Brasília. - José AparecJdo 
de Oliveira, Governador do Distrito Federal -
Carlos Murilo Felicio dos Santos - Marco 
AuréUo Martins Araújo- Laércio Moreira V a~ 
lença -Carlos Magalhães da SUveria-Pau~ 
lo Cmvalho Xavier - Fábio VIeira Bruno -
Adolfo Lopes Jamel Edin- José Carlos Me
Do- Leone Teixeira de Vasconcelos- Hum
berto Gomes de BWTOs - Undberg Aziz Cu~ 
ry - Osvaldo de Ribeiro Peralva - Adéclo 
Alexandre Gazal - Guy Affonso de Almeida 

- Gonçalves - João Manoel Simchbrochado 
-D'Aiembert Jorge Jaccoud- Marco Antô--
tüo Tofeti CampaneDa - Benedito Augusto 
Domingos -João Sereno Anno. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
CoilCe-âõ a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos. 

O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Somos os membros, eleitos, de um dos Pode
res da República. Somos os representantes dos 
milhões de brasileiros que nos alçaram ao Mando 
e ao Poder. Somos os depositários da confiança 
do povo e, por conseguinte, aqueles que têm o 
dever de zelar pelos Interesses de todos os seg
mentos da população. 

Não é esta a primeira vez que dirijo a palavra 
aos meus Pares em busca de justiça para a classe, 
ignorada, dos servidores públicos aposentados, 
vinculados à Previdéncia Social. 

. - Em oportunidade recente ergui, neste recinto, 
a bandeira daqueles que, tendo servido ao Gover
no-,--nâo importa em que área ou modalidade, 

vêem-se relegados, depois de idosos, a condições 
infra-humanas de sobrevivência. 

Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se 
tais servidores Já não precisam mais de alimento, 
apenas por terem- alcançado o justo prêmio do 
descanso. Se já não necessitam de agasalhos, 
de teta, de remédios, do mínimo de conforto devi
do aos que lutam para merecê-lo. 

Se nós, que ainda labutamos na ativa, rece-
bendo Integralmente o salário a que fazemos jus, 
se nós, repito, vemo-nOS a ·cada dia mais prejudi~ 
cados pela inflação galopante, qu~ _s~_ dirá daque
les que têm seus parcos salários reduzidos, pela 
injusta legislação vigente, a um percentual que 
corresponde, apenas, a cerca de 60 ou 70% 
do salário recebido na época da aposentadoria? 
- E pergunto-lhes, ainda, que motivo pode justi

ficar um tratamento tão desigual frente ao dispen
sado aos demais servidores. Os funcionários pú
blicos estatutários aposentam-se com vencimen-

tos integrais; os juízes e os militares não apends 
têm garantida a totalidade dos vencimentos, mas 
recebem, também, a vantagem de uma promo
ção. 

E os c.eletistas~ Sr_ Presidente e Srs. Senadores? 
Esses~ -_-aléin de não possuírem estabilidade, en· 
quanto na ativa, passam a receber, ao se apo
sentar, proventos calculados com base no valor 
médio dos seus salários nos três últimos anos 
em que trabalharam. 

É óbvio que um tratamento assim injusto e 
desigual não poderia permanecer existindo apôs 
os exaustivos trabalhos, realizados pela _Assem
bléia Nacional Constituinte, para elaboração d~ 
uma Carta Magna que visa a corrigir as distorções 
inseridas em nossas leis, honrando assim os com· 
premissas por nós assumidos nos palanques, em 
praça pública. 

O Projeto de Constituição da ComiSsão de Sis
tematização buscou corrigir a deformação ora 
existente, e abriga, em seu artigo 237, a segurança 
de uma aposentadoria que mantenha dignos valo= 
res salariais, eliminando a inclusão dos ínfimo!> 
percentuais até hoje vigentes em lei. 

É verdade que o referido artigo exigirá, ainda, 
uma modificação em sua redação, com a inclusão 
de referência ao salário de contribuição. Mas o 
que importa, Senhor Presidente e Senhores Sena
dores, é que finalmente encontramos o caminho 
para alcançar a justiça pretendida. 

Entretanto, urge que nos empenhemos, tam
bém, na defesa da manutenção do poder aquisi
tivo do aposentando. Vimos assistindo, no correr 
dos últimos anos, ao definhar constante dos re
cursos minguados do celetista aposentado, se 
Comparados ao daquele que permanece na ativa. 

E isso se deve ao fato de que beneficias cone~ 
didos aos aposentados, tais como gratificações, 
não são equiparados aos recebidos pelos demais 
servidores, e sofrem a injusta discriminação de 
um percentual redutor. 

Mais uma vez, portanto, confrontamo-nos com 
a prepotência de leis que esmagam a justiça, e 
toma-se difícil entender que sejam elas aceitas 
com tanta passividade. 

Mas a veraaae é que, como bem soube expres
sar-se Marcel Aymé; "a injustiça social é uma evi
dência tão familiar, ela é de uma constituição tão 
robusta, que parece facilmente natural àqueles 
mesmos que _são suas vítimas". 

E é assim que toda uma Nação vê passarem 
os anos sob a iniqüidade de leis injustas, sem 
sequer estranhar, sem sequer indagar-se o porquê 
de tão revolt&nte aceita,ção do absurdo. 

Temos agora, em nossas mãos, a oportunidade 
de corrigir os erros até hoje soberanos. 

A Constituição deverá consagrar o prlncfplo do 
reajustamento dos proventos do aposentado, de 
modo que seja sempre mantida a equivalência 
com a remuneração dos que, ainda na ativa, ocu· 
pam cargo correspondente àquele em que ocor~ 
reu a aposentadoria. 

E ainda mais, Senhores, precisamos pugnar 
para _que a equivalência subsista, para o inativo. 
quando hOUver alteração do cargo em que ele 
se aposentou, desde que, é óbvio, tenha sido con
servada a essencialidade da ativtdade exercida. 

Chegou o Instante, Senhõr Presidente e Senho
res Senadores, de propiciarmos justiça para tan
tos que confiaram a nós os seus destinos. 
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Os aposentados de hoje são aqueles o::)Ue luta
ram por nós no passado e abriram os caminhos 
que ora trilhamos. 

Nada mais justo do que apla:narmos, agora, 
os caminhos que eles percorrem e que serão, 
para nós, os caminhos do amanhã. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Frallcisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que toma grande um povo Ou uma civiliza
ção? Não será o depósito cumulettivo de grandes 
homens, grandes feitos, grandes realizações, des
cobertas, avanços científicos e tecnológicos, con
quistas nos domínios diversos do saber, das hu
manidades, das ciências jurídicas, nas formas de 
governo e nas soluções encontradas para os im
passes ·deparados? 

Sem dúvida, senhores, as datas, os nomes, os 
grandes feitos, as marcas e_ sinais legados pelas 
gerações passadas serão o grande pattimônio 
cultural de uma nação. 

Mas é certo também que não OOstará este elen
co, ou depósito cultural, seja ele grandioso ou 
modesto. Uma breve olhada para a História nos 
mostrará que as grandes civilizações do mundo 
tiveram seu ocaso, e os impérios caíram, um dia. 
Por quê? A questão é complexa, mas, dentre tan
tas causas que poderiam ser aqui levantadas, ou
sariarnos citar uma, apenas: um dia, a grandeza 
do passado deixou de ser reconhl!cida corno coi
sa valiosa, cügna de meditação e imitação criativa. 
Mudaram as condições sociológicas pelas quais 
certos valores perderam sua utilidade e seu senti
do? Mudaram os registras históricos? Mudaram 
as pessoas, tomando-se ingratas e insensíveis à 
sua história? É- possível. Mas, o que é certo é 
que quando um indivíduo, grupo, etnia, ou nação, 
por algum motivo deixa de se valer das expe
riências e dos exemplos do passado, tende a en
trar em profunda crise de -lâentidade. Mergulha 
numa espécie de amnésia cultural, pela qual, sem 
poder responder adequadamente às perguntas 
.que lhe demandam sobre a razão de sua existên
cia ou tratar corretamente a questão teleológica 
de sua vida, vê-se forçado a buscnr respostas ori
ginais e a achar caminhos novos, como se seus 
dilemas fossem inéditOs. 

A matéria se toma mais complt!xa, no entanto, 
quando se considera a necessidade real de sele
cionar e eleger os elementos que, no passado, 
haverão de potencializar a trajetória presente na 
perspectiva da ascensão a patam~res ainda supe
riores e grandiosos. De fato, não basta olhar para 
o passado, de (arma acrítica, pois que nele se 
encontrarão exemplos bons e muus, adequados 
e inadequados à fecundação de. presente. E a 
virtude estará, certamente, na capi:lcidade de sele
cionar, de "pinçar", com sensibilidade e visão, 
o que de real inspiração, encoi'aj~mento, instru
ção e contribuição se possa encontrar na História, 
para facilitar as caminhadas do presente. 

A sabedoria, no caso, se apreser.ta como a virtu
de de amadurecer com aS experiências passadas, 
sem, no entanto, deixar-se inundar por um aglo
merado informe e estéril de fato~. nomes, datas 
e citações. 

É com estas-poucas considerações em mente, 
Sr. Presidente, que desejamos, nesta oportuni
dade, trazer à atenção de meus colegas uma data. 

_Uma_data que a muitos haveria de passar desper
cebida e baJdia, por não evocar eventos que a 
destaquem e que a promovam. 

Trata-se, Sr. Presidente, do dia 15 de dezembro 
próximo: 15 de dezembro de 1987. 

Neste dia, há cinqUenta anos, formavam-se, pe
Ja Faculdade de Medicina da Bahia, seis conterrâ
neos nossos, cuJa trajetória de vida haverá sempre 
de ser uma glória para o Estado de Sergipe, inspi
ração irnorredoura para homens de bem, velhos 
ou jovens, e emOção quase- insuportável para 
aqueles que, coma· nós, tenham tido a oportu
nidade de partilhar-lhes da intimidade e desfru
tar-lhes a amizade. 

Ref~ro-me, senhores senadores, ao ilustre dou
tor José Aloysio Andrade, renomado cardiologista 
e professor de Clínica Médica da Universidade 
Federal de Sergipe; ao doutor Waldir Andrade, 
professor de Ginecologia, falecido em Safttos; ao 
doutor Áureo Brito, Coronel Médico do Exército, 
que dedicou sua vida à Cllnica Geral e também 
ao _atletismo, tendo acompanhado delegações ao 
exterior por designação das Forças Armadas; ao 
-doutor Augusto Franco, empresário progressita 

, e vitorioso, proeminente politico com uma mar
cante e destacada passagem na vida pública segi
pana, ex-Governador, Députado Federal e Sena
dor da República; ao doutor Adalberto Vieira Dan
tas, médico e acima de tudo um humanista. Exer
ceu a medicina voltada para o social. Renomado 
ginecologista e clínico geral, que grande contri
buição deu ao Serviço de Perícias da Previdência, 
bem como à Carteira de Acidentes de Trabalho, 
onde exerceu proeminente liderança. Dedicou-se 
também a pesquisas históricas e às letras; e ao 
doutor Clóvis Conceição, homem notável, médico 
competente e reconhecido, falecido no dia 6 de 
agosto último, para pesar de todos os que algum 

- contatp com ele tiveram. 
A história proftssiânal desses homens começa, 

sem exceção, modesta e cheia de dificuldades, 
como que a atestar a compreensãO popular de 
gue as dificuldades e privações são excelente for
ça do caráter. Ninguém melhor que o Professor 
Manoel Cabral Machado, amigo intimo da maforia 
deles, para relatar esse princípio. Sua descrição 
lembra a modesta nascente de um caudaloso rio. 
Transcre_vo integralmente suas palavras, extraídas 

_de artigo publicado pelo Jornal da Cidade, em 
13 de setembro último, no qual historia a vida 
do Dr. Qóvi.s Conceição: 

"Eril T932~-esta "O jOvem Clóvis Conceição 
em Salvador, com outros sergípanos, partici
pando do Curso de Preparação do Vestibular 
do Prof<' Adolfo Dinii Gon-çalves, de origem 
sergípana, os Diniz GõnÇalves de Laranjeiras. 
Vencendo o vestibular da Faculdade de Medi
cina, os quatro sergipanos, sempre estudam 
juntos, no quarto de_ hotel ou de pensão de 
Aloysio Andrade. SãO os acadêmicos: Oóvis 
Con~iÇãó, Áureo Brito, Waldir Andrade, 
Aloysio Andrade e, às vezes, Adalberto Dan
tas. ( ... ) Os quatro dividiam entre si os pontos, 
faziam pesquisas na Biblioteca da Faculdade, 
e um ensinava aos outros. Deste modo, ven
ceram as dificuldades, desde o )9 ano, a co
meçar por Anatomia ... Em 15-12-37, na Fa
culdade de Medicina do Terreiro de Jesus, 
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formam-se sete sergipanos: José Aloysio An
drade, Adalberto Dantas, Augusto do Prado 
Franco, Áureo Brito, Lourenço Mesquita, Gó
vis Conceição e Waldir Andrade, sendo para
ninfa o Prof\' Fernando José de São Paulo 
( ... ) 

"Formados, quase todos retomam a Ara
caju. Clóvis, especialista em Urologia, abre 
consultório e inicia trabalhos no Hospital de 
Orurgia. Anos depois, seu amigo Dr. Augusto 
Leite lhe-sugere i'"ea1izar um curso de Radio
logia, em São Paulo, com o sergipano Dr. 
Ranulfo Prata, também célebre romancista. 
Após alguns meses em São Pãulo, habilitado 
na nova especialidade, volta a Aracaju, tor
nando-se o radiologista do Serviço de Radio
logia do Hospital de Orurgia. 

"Posteriormente, com os amigos e colegas 
prestam conc_urso no lAPC (hoje, INPS):·aó
vis (Radiologia), Waldir Andrade (Ginecolo
gia) e Aloysio Andrade (Clinica Médica). 
Aprovados, trabalham no Instituto." 

Assim começam, Senhores, estes caudalosos 
rios; esta é a feição simples e o gotejar despre
tensioso de suas nascentes; das vidas profissio
nais destes homens notáveis e do exemplo de 
conduta que foi a trajetória destes unidos colegas 
de Faculdade, que nunca se separaram inteira
mente. 

Esta é uma geração, uma safra, que muito tem 
a nos dizer e a nos ensinar sobr_e a belez_a, as 
recompensas da privação, e o sabor da vida. Uma 
safra de homens sobre cujas existênciaís vale a 
pena meditar, pois são do tipo de gente, de cará
ter, de exemplo que engrandece qualquer povo. 

E a data de 15 de dezembro, Sr. Presidente, 
não poderia passar em branco, sob pena de nos 
tomarmos uma geração que não sabe mais lem
brar seus grandes nomes e feitos do passado, 
nem projetar as experiências nele coletadas, na 
perspectiva da cónstrução de um futuro melhor. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL - SE . 
Pronuncia o seguin~e discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O "Encontro Nacional de Mestres de Direito 
CIVil", que se realizou em Salvador, nos dias 25, 
26 e 27 de novemb-ro de 1987, com êxito integral, 
reuniu, além de professores e acadêmicos de Di
reito, destacadas personalidades do mundo jU-rídi
co, político, administrativo e social. 

A iniciativa foi promovida com a finalidade de 
homenagear o transcurso dos 50 anos de cátedra 
do jurista Orlando Gomes, Professor de Direito 
Ovil da Universidade Federal da Bahia (UFBa), 
Professor Honon's Causa da Universidade Católita 
de Salvador (UCSal) e da Universidade de Cofm
bra. 

O evento obteve ampla ressonância, não so
mente em face do indiscutfvel prestígio cultural 
do Professor Orlando Gomes- mestre de várias 
gerações de advogados e especialistas nos domí
nios das ciências jurídicas e sociais- como tam
bém pela excepcional categoria do Seminário, 
realizado no auditório ''Raul Chaves" da Facul
dade de Direito4 durante o qual foram proferidas 
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seis notáveis conferências abordando problemas 
do Dire"ifo Civil. 

O próprio homenageado, P!ofessor Orlando 
Gomes, deu início à programação oficial, com 
uma aplaudida conferência focalizando o tema 
"A Agonia do Código-Civil". 

Seguiram-se, no decorrer do Seminário, as se-
guintes conferências: "O DireltO da Famijia na 
Constituinte", pronunciada pelo Senador- Nelson 
de Sousa Carneiro, PiOíessor Uvre Docente da 
OFBa; "Do ConcubinatO ao CciSamento de Faia", -
pelo Professor Álvaro Vtlaça de Azevedo, da Facul
dade de Direito da USP e catedrático de Direito 
da Faculdade Mackenzie; "Exoneraç-ãO-da Pensão 
Alimentícia à ex-Esposa", a cargo do Professor 
Pedro Manso Sobral, da UFBa. e atua1 Diretor 
da Faculade de Direito da UFBa; "Desartic_ulaçã_o 
das Inovações do Direito Brasileiro de Famllia", 
pelo cenferencista Antunes Varela, catedrático da 
Universidade de Coimbra, Professor da Faculdade 
de Direito de Usboa e Professor Honoris Causa 
da UFBa; "Casamento Inexistente", Cõnt'erência 
proferida pelo ex-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Márcio Moreira Alves, que é. tam
bém, Professor Titular de Direito Civil da Facul
dade de Direito da Universidade Federal de São 
Paulo. 

Após o encerramento do Seminário foí inaugu
rada, no saguão da Faculdade de Direito, placa 
comemorativa dos 50 anos de cátedra do Profes
sor Orlando Gomes, registrando-se, na oportu
nidade, as presenças de altas autoridades, c:ivis, 
militares, edesiástióts, professores. estudantes, 
grande número de ex-discípulos e amigos e admi
radores do homenageado. 

AD registrar nos limites deste conciso pronun
ciamento as comemoraçôes dos 50 anos de cáte
dra do Professor Orlando Gomes, felicito ess_e 
insigne jurisconsulto, associando-me às justas e 
consagradoras homenagens que lhe foram tribu
tadas. 

Convidado que fui, pela Fundação Faculdade 
de Direito da Bahia, para -as homenagens que 
seriam prestadas ao eminente Professor Orlando 
Gomes, não me foi possível Comparecer, devido 
a falecimento de pessoa de minha família, em 
Aracaju. 

O Professor Orlando Gomes transformou-se, 
efetivamente, no exercício ininterrupto de suas 
atividades no campo das ciêndas juridicas e ser 
dais, em um êiutêntico património cultural da Na
ção brasileira, irradiando, da Bahia para todo o 
País, a vasta influência de uma vida exemplar, 
inteiramente dedicada ao Direito e à Justiça. 

Amigo e admirador do Professor Orlando Go
mes, há muitos anos, não me seria lícito omitir-me 
diante desse magno acontecimento, prestigiado 
pelas maiores expressões cufturais do País, mere
cendo, destarte, ficar registrado nos Anais do Se
nado Federal. (Muito beml Palmas.) 

Durante o djscurso do Sr. Lourlvaf Baptista, 
o Sr. Jutahy Magalhães, Prime/ro-5ecretário, 
deixa a cadeka da Presidência, que é OCu
pada pelo Sr. José Jgnácio Ferreira, Primeiro
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreii-a) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JliTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 

-Srs. Senadores: 
Nas -UltimaS décadas, o desenVoiVimento eco

nómico colocou o Brasil entre as oito maiores 
economias do mundo ocidental. A discrepância 
entre_ o progresso económico e as çondições so
ciais _pennanece; no entanto, estarrecedora. 

Em 1985, mais de4,5 milhões de farru1ias brasi
I~i!~S. ou seja, um quinto da população vivia em 
níveis de pobreza extrema, sem qualquer rendi
mento, ou -com renda inferior a um quarto do 
salário ~ni!!!"o por pessoa. Nesses contingentes 
paupérriinos encontramos uma participação des
proporcional das_ crianças brasileiras, sobreviven
do no mais das vezes sem escola e mesmo sern 
família. Pobreza e miséria encontram-se em todas 
as partes deste País, tanto no meio rural como 
nas ddades. I:. no Nordeste, contudo, notadamen
te no meio rural, que se concentra a face mais 
triste da miséria brasileira. 
_ Sr. -Presidente; ·estas afirmativas, tão contun

dei1tes_ quão verdadeiras, não são o clamor do 
nordestino sofrido. ou a denúncia veemente do 
parlamentar da região. Estas assertivas, Sr. Presi
dente, consubstanciam nada mais nada menos 
do que o prólogo do Plano de Metas 1986-1989, 
que especifica, que detalha, que pormenoriza as 
d!retrizes gerais do atual Plano Nacional de Desen
volvimento. 

O desenvolvimento ecõitômico e social das na
ções tem seus pressupostos, suas condicionantes 
e suas precondições dos mais variados matizes, 
de tal sorte que, até mesmo entre os especialistas, 
há divergência sobre a hierarquização dos requi
gjtos necessários à promoção do crescimento 
económico e, conseqüentemente, da melhoria da 
qualidade de vida dos povos. 

Mas, Sr. Presidente, não é meu propósito discu
tir ou analisar a hierarquia ou importância desses 
fatores, tarefa que melhor se coaduna com a ativi
_dade acadêmica e outras que tais. A minha inten
ção é bem mais simples e mais objetiva. 

Desejo apenas e tão-somente destacar, ainda 
que sinteticamente, alguns desses fatores, e exa
minar, à luz dos documentos governamentais de 
planejamento e de orçamento, o programa ener
gético, o programa educação e o programa saúR 
de, no que concerne_ à destinação de recursos 
orçamentários para o financiamento dessas fun
ções de governo. 

O meu objetivo é trazer ao conhecimento desta 
Casa, e de todos quantos se interessem por esses 
assuntos, o quadro real de evolução da destinação 
de recursos orçamentários para concretização 
des~es progr~r:nas e, ao ensejo, tecer algumas 
considerações sobre o comportamento das trans
ferências de recursos para os Estados e Municí
pios, procurando enfatizar o que de mais signifi
cativo _ocorre em relação ao Nordeste. _ 

No caso regional, Sr. Presidente, tanto mais 
se intensificam minhas preocupações quando ve
jo, em diagnóstico do próprio PND, que a partici
pação do Nordeste na renda nacional dedinou 
de 15% para cerca de 12% duámte as duas últi
mas décadas. 

Ora, Sr. Presidente, a superação dos desequi
líh!los re_gíonais é fUndamental não só para a erra
dicação ou atenuação dos níveis de pobreza das 
respectivas populações, mas também de capital 
importância para as regiões mais ricas, na medida 
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em que alarga o mercado interno, pela incorpo
ração ao processo produtivo dessas mesmas po
pu1ações marginalizadas. 

o. ~o~· - ~ETOR ENERGÉTICO 

Creio que, em sã consciência, ninguém con
testa que o fator energético é um dos pontos 
altamente significativos_da política econômlca de 
qualquer país. 

No caso brasileiro, o Plano Nacional de Desen
volvimento em vigor prevê para o setor o aumento 
da produção interna, com vistas a ampliar a sua 
participação na oferta global e ao estabelecimento 
de _estrutura de preços relativos que estimule a 
eficiência econômica e social na utilização das 
diversas fontes. 

As principais metas para o setor energia, segun
do o citado documento, são: 

-aumento da produção de petróleo de 565 
mil para 740 mil barris/dia: 

- increrhento da produção de gás natural de 
5,8 bilhões Para 8,4 bilhões de metros cúbicos; 

-expansão da capacidade de energia elétrica 
de 44.050 para 57.600 MW; 

-implantação de a mil quilômetros de linhas 
de transmissão; 

-~mpliação da oferta de álcool carburante 
de 8_,5 bilhões para 13 bilhões de litros. 

Relativamente ao Nordeste, o Programa de 
Ação Governamental destaca dois grandes proje
tes: a Usina de Jtaparica, com seis unidades gera
doras de 250 MW cada, sendo que o cronograma 
prevê que, no primeiro semestre de 1988, entra
rão em operação duas unidades geradoras e que 
as 4 últimas estão escalo~a~_as_para _opera~ em 
07/88. 11188, 03/89 e 07/89; e a Osina deXíng6. 
com seis unidades geradoras de 500 MW cada, 
que entrarão em operação em 12/9~, 04/93, 
08/93, 12193. 04194 e 09194. 

Pois bem, Sr. Presidente, agora vejámos a evo
luçao da destinação de recursos orçamentários 
para o setor. 

Em 1984 foram previstos recursos da ordem 
de I bilhão de cruzados para o setor, correspon
dendo a 5% da despesa global do exercício; em 
1985, a estimativa foi de 3,8 bilhões de cruzados, 
situando-se em 4,3% do total de despesa orça
mentária; em 1986, a previsão foi de 13 bilhões 
de cruzados, correspondendo a apenas 2% da 
despesa global do exercício; em 1987, foram alo
cados 133,4 bilhões, significando 2,3% da despe
sa global fixada para aquele ano; e para 1988, 
foram destinados 117 bilhões, correspondendo 
a 3,5% da despesa total do exercício fmanceiro. 

Resumidamente, temos a seguinte evolução: 

····················---·-----· 
1984 1985 1986 1987 1988 
·········""""''"'"-"'~....__._.~ .•. ..,...._. ----
5% 4,3% 2% 2,3% 3,5% 

Esse resUmo-mostra, a toda evidência, que o 
se to r energético vem sofrendo um desinvestimen
to de 1984 até l987, melhorando um pouco com 
a previsão para 1988; porém sem alcançar o rúvel 
de 1984. 

E não se diga, Sr. Presidente, que essa defasa
gem ocorre apenas porque os dados foram extraí
dos das propostas orçamentárias. Efetivamente, 
se examinarmos a evolução da despesa realizada 
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no período, conforme eis riúrrieros dos balanços 
gerais da União, a conclusão a que chegamos 
é a mesma. Senão, vejamos. 

Em 1984, a despesa realizada com o setor foi 
de 2,6 bilhões, correspondendo a 7,7% do total 
da despesa realizada. Em 1985-, esse-percentUal 
cai para 3,2% para, em 1986, ficar na casa dos 
4%. É isso mesmo, de quase 8% da despes-a 
global realizada em 1984, os gastos cóm o setor 
energia caem para a metade em 1986. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, eis aí uma visão 
bem simplificada, mas real, de uma das principaiS 
causas das dificuldades prenunciaâas para o Su
deste industr'ialiiado e dás dificuldades enfren
tadas pelo Nordeste a desenvolver-se. 

Não é novidade para ninguém que o Nordeste, 
este ano, passou por um período de raclonamento 
de energia elêtrica, com graves prejulzos para $Ua 
economia, tanto que o Senado _Federal, em tão 
boa hora, instituiu a Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar e analisar as caUsas des~ 
se racionamento. 

Pois bem, conforme o depoimento do Presi
dente da Chesf, Dr. Jos.é. Carlos Aleluia, prestado 
à referida ComlSsâo, havia um programa de obras 
planejado, que, se executado a tempo, teria evita
do o racionamento de energia elétrica na região. 
A primeira obra, que por si só resolveria o proble
ma, era a conclusão e a entrada em operação 
da Usina de ltaparica, que teve seu cronograma 
de entrada em opera,Ção previsto para 1981. A 
outra _obra importante - conclui o Dr. Aleluia 
- que poderia ter ajudado e ate mesmo elimi
nado a questão do racionamento é a segunda 
linha de transmissão Tu cu ruí- Presidente Outra. 

Então, Sr. Presidente, corno prilneira condu
são, cabe a formulação de veemente apelo às 
autoridades governamentais para que revertam 
o quadro de desinvestimento que vem sofrendo 
o setor energético e que não deixem faltar recur
sos para a conclusão de ltaparica e Xing6, pois, 
se em 1955 o Nordeste era responsável pelo con
sumo de apenas 2,1% de energia, eril 1986 a 
Região atingiu o consumo de 15,8%. 

E que o Nordeste, Sr. Presidente, necessita de 
recursos, porque é pobre, mas também precisa 
de investimentos, para deixar de ser pobre. 

EDUCAÇÃO 

Como disse inldalmeilte, também me referiria 
ao setor educacional. 

Quando vejo nas estatísticas do recentíssimo 
Programa de Ação Governamental - PAG, que 
de 7 a 14 anos existem 6,9 milhões de analfabetos 
no Brasil, e que de 1_5 anos ou mais existem 
17,3 milhõ_es, num total de 24,2 milhões de analfa
betos. mais se acentuam minhas preocupações 
como cidadão e como parlamentar, porquanto 
esse percentual, a par de constituir urna enorme 
dívida social, reflete um índice de grande atraso 
e pobreza, já q...1e o desenvolvimento do setor edu
cacional é ';)recondiçêo do desenvolvimento de 
qualquer naçáo. 

Das metas constantes a_..)s documentos de pla
nejamento sobre o tema, d.ols itens me pareceram 
muito significativos: _ _ 

oferta de oportunidades educatiVas a jovens e 
adultos com vistas a sua maior integração na vida 

.• económica e a participação ativa nas discussões 
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dos grandes temas nacionais e das comunidades 
locais,_ reduzindo a taxa bruta de analfabetismb; 
que se mantém hoje em tomO de 2õ%,'pàra· 10%. 
=I~!; . . .. . .... 

fortalecimento da pesquisa corno base do de
senvoMmento cientifico e da redução de depen
dência tecnológica, e melhoria dos padrões de 
ensino, assegurando a qualificaçáo de recursos 
humanos, pela concessão de 108 mil bolsas no 
País e 19 mil no exterior para cursos de especia
lização, _mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

No_gue conceme à destinação de recursos or
çamentários a esta área, â situação tem sido a 
seguinte: 

Em-1984, o OrÇamento da t.Intão -destinou 1,9 
bilhão ~e_cruzados, ou 8,8% da despesa global; 
e:m 1985, a destinação foi de 8,3 bilhões de cruza
dos, correspondendo a 9,3% da despesa prevista 
para o exercício fmanc_eiro; em 1986, foram aloca
dos 62,5 bilhões, num percentual de 1 O%_ da des
pesa fixada para o exercício; em 1987 destina
ram-se 67,8· bilhões, correspondendo a 11,5% 
do orçamento da despesa; em 198H, -está prevfsta 
a dotação de 379 bilhões, com o percentual de 
11,3% da despesa totaL 

sr: PreSidente, a séiie histórica evidencia que, 
após a EfljefiâaJoão Calmon, está havendo regu
laridade na destinação de recursos orçamentários 
para o setor, que giram em tomo de, aproximada
mente, 11% da despesa fixada pela Lei Orça
mentária. 

SAÚDE 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, ainda algumas 
considerações, desta feita referentes ao setor saú
de. Se é verdade que os indicadores sócio-eco
nómicos demonstram que está ocorrendo uma 
regressão na mortalidade infantil no País, havendo 
um decréscimo de 88 por 1.000 em 1980 para 
68 por 1.000 em 1984, dUrante o primeiro ano 
de vida, segundo o "Perfil Estatístico de Crianças 
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e Mães do Brasil", do IBGE, lamentavelmente 
também é verdade que muito temos ai!lda que 
evoluir neste setor. 
- Em reCente estudo divuJgado pelo O Est.éido 

de S. Paulo, 9 Professor Navantino Alve& Filho, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
chegou a afirmar que, na triste questão da morta
lidade infantil, ainda estamos atrás do México, Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai. - -

Desgraçadamente, o Nordeste capitaneia. esta 
negra est.atistica, porque a mortalidade de rnenO.: 
res de um ano é responsável, consoante dados 
do Programa de Ação Governamental - PAG, 
por 27% do total dos óbitos, superando mesmo 
a Região Norte, com -20%. - - -

Para a reversão de um quadro tão nefando, 
espero, Sr. Presidente, seja dada a maior atenção 
a pelo menos uma das principais metas da ação 
goVeffiãmental, a que pretende diminuir, á níveis 
mfnimos, a transriiissão e a preValência de doen
ças endêmicas, como malária, doença de ChagaS, 
esqUistossOmose, febre amarela, derigue, saram-
po, tétano, difteria e coqúeluche. - - -

Pelo menos está havendO- urria eVoluçâo -na 
aloca_ção de recursoS 6rÇariui:rltárioS ãri setor •. pÕis 
de 2% do total da despesa erTI 1984, o OrÇa
mento, para 1988, prevê uma dotação que alcim
ça o percentual de 3,6% da despesa global, tendo 
passado por 2,Ç% em 1985, 2,5% em 1986 e 
3,5% em !987. 

TRANSFERé:NOAS DE RECORSOS 
AOS ESTADOS E MUNICfFIOS 

Das transferências de recursos aos Estados e 
Municípios, cabe examinar, por seu volwne e rele
vância, as realizadas pela União em decorrência 
de díspositivos constitucionais que- asseguram 
àqueles níveis de governo participação no produto 
da arrecadação Qe impostos' federais. -

Tais transferências se expressam nos seguintes 
valores, no periodo.1984 a 1987: 

Cz$ bilhões 

!984 1985 
-· 

Estados 2,8 12,8 
Municípios 2,1 12,2 

Total 4,9 25,0 

Entre essas transferências tributárias merecem 
referência especial as do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), porquanto se constata à 
vista d~~ Anexos a este pronunciamento, qu~ o 
FPE ~orrespondeu, no período 1984-1986, a 
aproXImadamente 70% do total dos recursos tri
butários distribuídos às unidades federativas, e 
o FPM a 92% do montante entregue aos Govemos 
municipais, o que demonstra a importância dos 
Fundos, sobretudo para os Estados e Municípios 
cujas condições económicas rião permitem a ge
ração de receita própria pelo menos em quanti
dades razoáveis. 

Observe-se que a participação das regiões Nor
te, ~Nor~_t~te e Centro-Oeste no FPE, no período 
1984 a 1980, equivaleu a 78% do seu total, caben
do_ le_mbr~r. todavia, que_ essas regiões compreen
dem 20 (vinte) unidades da Federação, enquanto 
as regiões Sudeste e Sul, com 22% de partici-

!986 !987 
{estimativa) 

39,9 127,7 
36,9 !38,7 
76,8 266,4 

pação no mencionado Fundo, re(mem apenas 
7 (sete) Estados. 

Cabe notar, também, que os Estados menos 
desenvolvidos do Pals, principa1mente os das re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, são os me
nos contemplados com recursos originários do· 
FPE, o que, de certo modo, reflete algwnas distor
ções dos atuais critérios de cálculo e rateio, deven
do estes, portanto, ser revistos e aperfeiçoados 
para se obter uma distribuição mais equânime, 
que vise ao equilíbrio sócio-económico tanto en
tre as regiões como entre os Estados de cada 
região. 

No rateio do produto da arrecadação dos Im
postos Únicos sobre LUbrificantes e Coinbustiveis 
(IULC), sobre Energia Elébica OUEE) e sobre Mi
nerais (lOM), verifica-se que as regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste, nos anos de 1984 a 1986, 
tiveram participação de aproximadamente 45% . 
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em relação aos dois primeiros tribUtos, e de 33% 
em relação ao último. · 

Vale_assinalar, portanto, que, na distribuição do 
produto da arrecadação do IULC e do IUEE, a _ 
maior parte _dos recursos, ou seja, 55%, ·vem sen~ 
do destinada às regiões Sudeste e Sul,- em face 
dos critérios vigentes para- seU cálculo e Í'ateio. 
Quanto ao !UM, sabe-se que sua repartição é feita 
proporcionalmente à produção, critério este que 
benefida a unidade federativa onde realizam as 
operações de mineração. 

Com a extinção desses três impostos e a indu
são dos lubrificantes e combustíveis, da energia 
elétrica e dos minerais entre os bens e merca
dorias que constituem a base _económica do novo 
ICMs dos_ Estados, cada um destes, conforme 
consta do Projeto_ de Constituição (SubstitUtiVO), 
terá competência para estabelecer tributação so
bre os mencionados produtos, respeitadas as nor
mas sobre fixação de _alíquotas e de não-incidên
cia do imposto estadual. Entre essas regras mere
ce referência a que determina a não-incidência 
do ICMs sobre operações que_ destinem a outros 
Estados- petróleo, lubrificantes e _combustíveis lf
quidos e gasosos dele derivados, bem como ener-
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gia ~lélfic;:a. TaJ._regra objetiva b·e~eficiar os ~ta
dos consumidores desses produtos, uma vez que 
su~ tnbL:Jtação se dará no destino. 

No que concerne ao FPM, é de se observar 
que a participação das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, no período de 1984 a 1986, repre
sentou _cerca ae 50% .do total do referido Fundo, 
devendo tal participação ser convenientemente 
reeXarriihêida, considerando, sobretudo, o fato de 
que a maioria dos municípios brasileiros mais 
pobres e carer~:tes integra aquelas regiões. 

Na distribuição do produto da arrecadação dos 
impostos únkos - JULC, IUEE e !UM - para 
os municípios das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, constata-se que sua participação cor
respondeu, no período de 1984 a l9!36, a cerca 
de 45%, quanto aos dois primeiros tributos, e 
a 33% em reJação ão último. 

Como ocorreu em relação à participação dos 
Estados das regiões Norte, Nordeste e Cenp:o~ 
Oeste, é de se observar que também aos muni
cípios dessas regiões é destinado montante egui-_ 
valente a 45% dO total do produto da arrecadação 

Regiões 

--~-· . --
llORH % NOROESTE t CENTRO-OESTE % SUDESTE 

1 D 7, ~ 15 

Considerável parcela desses recursos se des
tina a projetes e atividades a serem executados 
por órgãos regfonais de desenvolvimento, pelo 
ex-Ministério do De$_envolvimento Urbano e_ Meio 
Ambiente (MDU) e pela Secretaria Executiva do 
Programa Nacional de Irrigação (SEPNI). 

Tais recursos atingem o total de Cz$ 74,9 bi
lhões, cabendo à Região Nordeste Cz$ 38,1 bi
lhões, que representam 51% do refeddo total. 

À SUDENE, órgão de desenvolvimento da Re
gião Nordeste, foi a1ocada dotação no valor de 
Cz$ 23 bilhões, que correspOnde a 31% do total 
geral e 60% do total da Região Nordeste. 

Participação da União, dos 
Estados e dos Municípios no 

total da arrecadação da 
Receita Pública 

Tema dos mais controvertidos e que está inti
mamente vincuJado ao próprio equilíbrio federa
tivo é o da distribuição, entre os três rúveis de 
Governo, dos recursos tributários de que efetiva
mente passam a dispor após as transferências 
decorrentes de normas constitucionais. 

Examinando-se a repartição dos recursos efeti
vamente disponíveis pelas três esferas de Gover
no, verifica-se que, no período 1970-1985, a parti
dpação da União apresentou sucessivos acrés
cimos até 1976, quando alcançou o índice máxi
mo no referido período: 51,4%. Por sua vez, a 
participação dos Estados e Municípios decresceu 
entre 1970 e 1976, notariàO-se, todavia, nesse 
último ano, legeira melhora na partidpação dos 
Municípios, graças a emenda constituc;lonal_ de 
minha autoria, que elevou do FPE e FPM de_5% 
para 9%. 

258,0 37 77.7 11 1 7 2. o 
-

De 1977 a 1979, a participação da União dimi
nuiu_ ano a ano, voltando a aumentar em 1980 
e 19.81 e passando a decrescer de 1982 a 1985, 
quando atingiu aproximadamente 44,8%. 

_ A participação dos Estados voltou a crescer 
entre 1977 e 1979·, o mesmo ocorrendo com 
a participação dos Municípios. Em 1980 a 1981, 
a participação estadual cai novamente, o que tam
bém se observa em relação aos Municípios. 

A partir de 1982, a participação dos Estados 
e MunicíPios aumenta anualmente até alcançar, 
em 1985,37,4% e 17,8%, respectivamente. 

OS acréscimos ocorridos ao longo do período, 
sobretudo entre 1975 e 1985, decorreram das 
justas e constantes reivindicações dos Governos 
estaduais e municipais, que ainda se acham em 
grandes dificuldades financeiras, cuja superação 
se ~pera venha ~ ocorrer com a implantação 
paulatina do sistema tributário previsto no Projeto 
de Constituição, no qual assume papel relevante 
a adoção dos novos percentuais de participação 
dos Estados e Municípios nos respectivos Fundos 
(21,5% para os Estados e 22,5% para os Muni
cípios). 

Quanto à alegação de que a União perderá 
10% em sua participação atual, entendemos, co
rno muitos entendem, que o valor dos recursos 
equivalentes a esse percentual já é tranferldo aos 
Estados e Municípios através de convênios e pro· 
gramas, atendendo-se basicamente ao sistema 
dientelista criado e permitido pelo forte poder 
político do Governo Federal. 

Os impostos federais que, de acordo com o 
sistema tributário proposto,; passam para a com
petência estadual, correspondem a cerca de 7% 
da receita tributária a arrecadar-se em 1987, c a-
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do JULC e do IUEE, cabendo aos munlcipios das 
regiões Sudeste é Sul, em razão dos critérios de 
cálculo e rateio, a maior parte dos recursos, ou 
seja, cerca de 55%. -

Com Pase em reestimativa da arr-ecadação da 
receita federal, apresentada no Projeto de Lei do 
Orçamento para 1988, prevê-se que os Estados 
e Municípios receberão em 1987, a título de trans· 
ferências tributárias, cerca de Cz$ 266,0 bilhões, 
cabendo Cz$ 96,0 bilhões ao FPE e Cz% 117,0 
bilhões ao FPM, representando ambos os Fundos 
80% do total das transferências tributárias. 

Pelo exame do Projeto de Lei do Orçamento 
para 1988, verificaMse que aos Estados, Territ& 
rios, Distrito Federal e Municípios serâo repas
Sé.âOS-e neles serão aplicados pe_lo Governo Fede
ra] recursos no- montante de Cz$ 695,8 bilhões, 
dos quais CZ$ 539,4 bilhões constituirão transfe
rências tributárias. 

Com base em levantamento efetuado pela Se
cretaria de Orçamento e Finanças da SEPl.AN, 
foi-nos possível discriminar esse montante de Cz$ 
695,8 bilhões, por região, como abaixo se mostra: 

Em Cz$ bilhões 

--
% su\1- '-

25 ~~ 

bendo lembrar ainda que, como já vimos, grande 
parte do prod~tçtda_arrecadação deles (aproxima
damente 50%) já é repartida entre os estados 
e munidpios. 

Portanto, a maior participação dos estados e 
lilurUcípios na n:'!çeitapública geral, principalmen
te através do aUmento dos percentuais do FPE 
e do FPM, não- iinplica queda de partidpão da 
União no "bolo" tilbutário, porque ela é uma de
corrência da legitimação de uma distribuição de 
recursos até agora efetuada sob critérios predomi
nantemente políticos. 

AÇÃO DO GOVERNO FEDERAL 
NO NORDESTE 

Sr. Presidente,Srs. Senadores, comentando as
suntos orçamentários e tributários, que envolvem 
os interesses do governo central e dos governos 
estaduais e munidpais, não poderia deixar de refe
rir-me ao Nordeste como uma região ainda não 
justamente compensada pela União, em razão do 
que representa a sua economia para toda a eco
nomia nacional. 

Recente estudo realizado pelo Banco do Nor
deste _do Brasil S.A.,_sob o título "Análise da ação 
do GoVerno Federal sobre a Economia do Nor
deste", aborda objetivamente essa questão, de
monstrando que a participação do Governo FedeM 
ra1 no financiamento do desenvolvimento da Re
gião Nordeste vem diminuindo no decurso dos 
últimos 15 anos, de acordo com os danos e infor
mações disponíveis, "ao contrário do que normal
mente se pensa, seja em algumas áreas técnicas 
oficiais ou até mesmo nos meios empresariais 
e políticos, prinCipalmente do Centro-Sul do País". 
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Reconhece o referido estudo que realmente a 
União contribui com um fluxo de recursos bas
tante significativo para o desenvolvimento do Nor
deste, considerando-se esse fluxo como entrada 
bruta de recursos federais. Todavia, "não se pode 
superestimar a significação desses dispêndios, 
uma vez que existem vazamentos apreciáveis de 
modo a neutralizar os efeitos desse aparte de re
cursos". 

Tais vazamentos decorrem da própria polítl:ca 
adotada pelo Governo Federal nas áreas orça
mentárias, das transferências intergovemamen
tais, dos incentivos fiscais e do subsídio via crédito 
especializado nos bancos federais. OUtrOS instrU
mentos que, conforme indica o mencionado tra
balho, "representam considerável evasão de re
cursos do Nordeste ... " são os seguintes:_o imposto 
inflacionário; pagamentos líquidos de impostos 
estaduais ([CM) realizados pela Região em b_ene
ficio de Estados e outras regiões; e transferências 
de recursos implícitos no comércio triangular en
tre o Nordeste, o Centro-Sul e o exterior. 

Ao apresentar o balanço dos fluxos de entrada 
e saida de recursos, no período 1980-1985, de
correntes da açâo do Governo Federal no Nor
deste, o mencionado estudo aponta, entre outras, 
as seguintes conclusões: 

a) a despesa pública direta da União foi inferior 
à receita_ arrecadada em todo o período, excetuan
do-se apenas o ano de 1980; 

b) considerando-se a entrada bruta de recursos 
federais a preços constantes (dezembro/85 ), nota
se que ocorreu um expressivo declínio compa
rando-se os anos extremos do período, pois caiu 
de ez$ 13,7 bilhões em 1980 para Cz$ 9,2 bilhões 
em 1985; 

c) para uma entrada bruta de recursos federais 
de Cz$ 126,6 bilhões, em 1980, apei1as 2,1% 
desses recursos permaneceram no Nordeste; 

d) de 1981 a 1985, o resultado é bem mais 
desalentador, porquanto verificou-se uma evasão 
de recursos num montante muito superior àque
les que, _efetivamente, ingressou na região, repre
sentando essa evasão. em média, 1,5 vezes o 
montante que foi destinado ao Nordeste, anual
mente, no aludido período; 

e) considerando-se apenas esse período 
(1981-1985), nota-se que a região sof(eu uma 
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evasão de recursos no montante de Cz$ 26,3 bi
lhões. 

Pelo exame das despesas realizadas pela União 
(administração direta e indireta) no Nordeste e 
demais regiões, nos anos de 1970, 1975 e 1980, 
o trabalho do BNB demonstra que a particpação 
relativa do Nordeste no total dessas despesas caiu 
de 13,4% em 1970 para-·Çf,3%--em-i9"80.EXaffii

_nando-se os valores das despesas realizadas nas 
cinco regiões, observa-se que somente as partici
pações do Nordeste e do Sul declinaram, de ano 
para ano. 

Esses e outros dadcis- dO-estudo comprovam 
que, apesar de ser significativa a participaão da 
UniãO no financiamento da região nordestina, ela 
vem decrescendo nos últimos 15 anos. 

Corifc:iine assinala o eStudo, "ao se estimar 
o saldo líquido dos fluxos de entrada e saída de 
recursos, verifica-se que os vazamentos existentes 
na economia nordestina provocam uma drena
gem um montante muito superior ao que, efetiva
mente, ingressou, na Região. Em parte, essa dre
nagem decorre da condição de subdesenvolvi
mento regional, embora, em gr_ande parte, seja 
causada também pelas próprias políticas do Go
verno, que terminam penalizando o Nordeste e 
beneficiando o Centro-Su1 do País". 

Para se modificar esse panorama, é preciso 
que o Governo Federal reformule suas políticas 
e tome mais efetivas suas ações, de modo que 
o desenvolvimento do Nordeste passe a ser, de 
fato, uma prioridade nos planos e na realização 
dos objetivos governamentais. 

PODER LEGISLATIVO 

Por derradeiro, Sr. Presidente, faço breves con
siderações sobre a evolução das dotações orça
mentárias destinadas ao Poder Legislativo, af in
clilldo o Tribunal de Contas da União como seu 
órgão auxiliar, destacando, evidentemente, as que 
foram alocadas ao Senado Federal. 

~ta- abordagem também consigna algumas 
digressões sobre a despesa realizada, já que as 
prevlsões orçamentárias quase não correspon
dem à realidade, sobretudo em países que enfren
tam os efeitos danosos da inflação, como o Brasil. 
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Errn 984, o Senado Fe"deral recebeu uma dota
ção de 49 milhões de cruzados. ·colTespondendo 
a 0,2% do toféil da despesa orçamentária da 
União, sendo que a despesa realizada chegou a 
0,4%. Em 1985, a relação foi de uina dotação 
de 187 milhões de_cruzados, significando 0,2% 
da despesa global, e a despesa realizada ascen
dendo a 0,6%. Em 1986, são deferidos 1,3 bilhão 
de :cruzados, correspondendo a 0,3% da despesa 
total, sendo que a despesa realizada ficou em 
0,3% do total correspondente. Em 1987, foram 
consignados 1,9 biJhão de cruzados, correspon
dendo a 0,3% do total da despesa global, s.endo 
que a despesa realizada montou a 0,4%. Em 
1988, a previsão é de 1 O bilhões, mas a percen
tagem do total cai para 0,3%. 

Resumidamente, verificam~se as seguintes por
centagens, no periodo, das dotações previstas e 
das despesas realizadas, dos totais do orçamento 
e da despesa. " 

1984 
0,23% 

1984 
0,40% 

DESPESA PREVISTA 

.1985 1986 1987 
0,23% 0,31% 0,35% 

DESPESA REAUZADA 
1985 1986 1987 

0,60% 0,33% 0,38% 

O quadro-resumo acima demonstra que, em 
relação à despesa prevista, houve um pequeno 
acréscimo de 1985 para 1986, e deSse ano para 
o de 1987, voltando, porém, a decrescer com 
a previsão do orçamento de 1988. -

No que concerne à despesa realizada, isto é, 
o que eretivamente roi recebido e gaSto, obser~ 
va-se qüe, a partir de 1986, o Senado Federal, 
em termos relativos, vem recebendo cada vez me
nos recurs·os, conclusão reforçada pela previsão 
para 1988, Que é menor do que ·a de 1987. E 
tudo isto _apesar do inegável aumento dos seus 
encargos e dos seus órgãos supervisionados. 

DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O 
SR. JUFAHY MAGALHÃES EM SEU DIS
CURSO: 
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TRANSFERtNCJA OE TRIBUTOS FEOCRA!S AOS MJNIC!PIOS 
1984 

ll1S 
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81 
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66 

1.190 

49. 557 
94.5~.2 
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ltJIL 0771 
4ll. 995 
32.022 

185.8l0 

8. 434
1 

32T= 6. 2781 101 6. i'/6~---2[= 2. 4lll 5 ~=-JL665i 2r·-lr(;)7IJ.-:-~·-·s: .. 

Fontes: Banco do Brasil S/A, DNER/MT, INCRA/MA e SSF;M: 
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TRANSfEIIDCIA DE TRIBUTOS FEDERAIS AOS K.NIClPJOS 

1985 

Cz$ mil 

IMPOSTO ON!CO SOBRE 

UNIDADES FUNOO DE Lubrificantes Energia 
PARTICIPAÇAO % % % Minerais % TOT~AL % 

FEDERATIVAS DOS >IUN!ClPIOS e COmbustíveis Elétrlc-a 

NORTE 907.704 8 24.485 12 29.195 12 34.497 18 995.881 

AC 103.252 1.052 1.298 6 105.608 

AM 165.1:02 9.426 - -11.246 17.523 203.387 

PA 397.584 9.839 11.978 6.881 426.282 

AP 87.004 8.59 1.078 2.792 91.733 

RO 95.742 2.093 2.130 ~7 .265 -107.230 

RR 58.930 1.216 1.465 30 6L641 

NORDESTE 4.2!1.493 36 48.738 24 60.511 24 21.164 li 4.341.906 35 

MA 450.214 4.973 7.193 467 462.847 

PI 300.722 2.989 4.346 55 308.Ü2 

CE 594.226 5.454 7.959 621 608.260 

RN 3!8.574 2.769 2.899 3.39A 327.636 

f'B 407.936 2:-682 4.009 836 415.46.3 

PE 648.0ó2 6.687 9.289 073 ó6f~. 7Íl 

Al 277.002 1~ 1170 3.359 553 ~83.384 

SE 206.161 3.215 l. 776 16 211.168 

BA LQQ8.596 17~(199 19.681 14.549- 1.060.325 
------

CENTRO-DESTE 919.224 8 20.031 10 22.803 9 9.434 5 9"71. fl92 8 ----------
MT 171.710 6.142 6.734 1.127 185.713 

MS ll_3.142 3.965 4.271 687 182.065 

Gü 530.452 8.154 9.894 7.258 555.758 

DF 43.920 J. 770 1.904 362 47.956 
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SUDESTE Y.J515. 523 31 83.583 40 101.68.4 41 106. 561 54 

MG 1.554.570 19.586 28. 4!~6 92.630 

ES 230.18:> 4.296 3. 6!~1 989 

RS 368.1179 15.802 19.723 2.594 

SP 1.1162.292 LJ3.899 49.874 10.34.8 

SUL 1.925.578 17 28.452 14 33.761 14 24.586 12 

PR 792.541 11.229 13.693 2.651 

se "440.632 5.676 6.333 1~.585 

RS 692.405- 11.547 13.735 6.350 

BRASIL 11.579.522 100 205.289 190 247.954 100 1~6.242 mo 

FONTES: BANCO DO _BRASIL S/A, ONER/MT e SEF/MF. 
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1.695.232 

239_108 

40ó.598 

1.566.413 

2-012.377 16 

820.114 

468.226 

724.037 
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ÓRGAO 

SEPNI 

MOU 

SUOAM 

SUOECO 

SUDENE 

SUOESUL 

SUFRAMA 

TOTAL 

PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 1988 

RECURSOS ALOCAOQS AOS JRGAOS REGIONAIS OE DESENVOLVIMENTO 
AO MOU E A SEPNI, POR REGIAO 

Em CZ$ 1. 000,00 

' 

REG!OES 

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE 

I 
SUDESTE -------t-

86.914 3.984.834 780.737 685.680 

1. 829.664 11.127.113 4.664.316 7,616.757 

4.]93.800 - -
2. 813.645 - 3.514.055 

- 22.979.909 - l.I2LJ91 

- - -
1.524.200 - -
' . 

-- ·-

SUL 

449.363 

5.557 563 

•. - 90(1'. 700 

10.448.223 38.091,856 8.959.108 9.483.628 l 7.911.626 
-----~-

.. _ 
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Despesas da União (Administração Central, Descentralizada e Atividade Empre>ariall 
por Regiôes do Brasil e São Paulo 

- -

L.lespesa de 
Regiões 1970 em Cr$ 

I milhões) 

Norte 1.519 

Nordeste 6.376 
Sudeste 30.637 
Sul 4.973 
Centro-Oeste T953 

São Paulo 7.380 

Brasil' 47.458 

1970, 1975 e 191!0 

o• 

'" Despesa de 
da Despesa 1975 em Cr$ 

1970 (milhóes) 

3,19 10.812 

13,44 47.-193 
64,5G 295.092 
10,48 38.!49 

8,33 42.706 

15,55 88.950 

100,00 43-1.2')2 

-

% ~-D:~:;pesa de 
da Despesa 

1

.19/lil em Cr$ 

1975 1rnilhõesi 

2,49 

10,94 

67,96 
8,78 
9,83 

20,48 

100,00 

235.867 

796.7111 

(,59.283 

1.756.900 

FONTE: RE>giunalizaçáo da~ Tran~<i~Oe~ dü Setur Públ1i'v -- 1970, 197:> t..' liJ80 -- FGV/IBRf..-DC'-'·\ t f 

r~J O totrll do Br.bíl exclui a~ de'>pt~~il~ nao-rcgi(Jnalizavt>b. 
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ESPECIF I CAÇAo 

C AMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO FEDERAL 

TRIBUNAL OE CONTAS --

PODER LEG!SLAT IVO 

TOTAL DO ORÇAt<ENTD 

FONTES: (1) LEI ORÇAMENTARIA 

--

ORÇAM~NTO DA UNlAO 

RECURSOS DO TESOURO 

DEMONSTRATIVO OA DESPESA 

1 9 8 4 

- -
I 1) LEI 
ORÇAM~NTÁR!A 

-

5é.537 

L!9. 1 3t. 

1U.6GO 

I i C,.~/ 1 

21.5b6.600 

(2) BALANÇO GERAL DA UNIM 

ESPECJFJCAÇAO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO FEDERAL 

TRIBUNAL DE CaNTAS 

PODER LEGISLATIVO 
-

TOTAL DO ORÇAMENTO 
--

FONTES: ( 1) LEI ORÇAiiEN1'l\RIA 

ORÇAMENTO DA UNJAD 

RECURSOS DO TESOURO 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA 

1 9 B 5 

(l) U~l Oi1(:A.'~ 

213.144 

187.679 

32.200 

433.023 

82.316.300 

(2) BALANÇO GERAL DA UNIÃO 

C z $ 1 . 000, DO 

( 2) DESPESA_ 
% REALIZADA "~ " 

0,26 171.497 o'' 1 i 

0,23 136.721 [)' '·o i 
C,05 ·.~3. 1 ~!5 u' il: I 
0,:14 ).:. 1 • .52':> I i ,i,ll I I I 

' .. --·- ·-·- ·---·~ ---~~~-----,-- ----~ ~o•~-

I 

I 

100 .:53.817.215 

I 
1L'::.J 

Cz$ 1 ooo ao . 
% (.?l DE.SP:CSA. HEA.L1 U-.D.; . J 

-· ------, 
. 

I 0,26 ' 
747.229 0,57 

I 
0,23 776.498 O,GO I 

0,04 142.915 o,) l I 
0,53 1.666.642 1,23 

I 
~--- ·--, 

100 .l30 . .t25.844 100 I 
i 
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DRÇAMENIO 01\ UNIÃO 

~ECURSOS DO rESOURO 

OEMONSTI{I\ Tl VO DI\ DESPESA 

I 9 8 6 

C:z't l.(h)CJ,OO 

~E_s_·P_E_c_J_r_r_c_·A_ç_A_o ________________________ ~~-=-~~+-1_'~-R-rARU--~~-2_':~-~-~_2_/SCF-----+~----%····---~~~~~-o~-c•s-P-ESA-.--REAL--~r-~-~--"--~,----%----
CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.208.(.)36 

o,;~ u"e.no I ~,Jo Ji 

0,0.> -~~ü.'IG.\ \ l,,o7 

O,ú} 4.l)f;tL04.7 I 0,7-l 

-43~~:L_6 ___ 5_0_0 ____ ,__ __ 10-0 1 548.108.7~1 -r~-:-

TRIBUNAL DE CONTAS ~22.656 

SENADO fEDERAL 1. J-13. 238 

PODER LEGISLATIVO :!. 7'14.730 

TOTAL DO ORÇAMIÕtHO 

(l) BALANÇO GERAL DA UNIÃO 

ORÇAMENTO DA UNllíU 

RECURSOS DO_ TESOUnO 

OEMONSTRATlVO DA DESPESA 

1 9 8 7 

C~,S 1 . úUU, 00 -

I 
( 1 ) LU ( 2) DESPESA I -I 

ESPECIFICAÇM ORÇAt<ENTÁR!A % REALIZADA ,, 
- .. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.101.600 0,38 .. ~. 1 '19. 7 út3 (.;' .~6 I 
I 

SENADO FEDERAL 1 . 9 30. 309 0,3) 3.274.546 c. ·,;1 I 
lR[8UNAL DE CONTAS 41:?.1GO 0,07 7C::.8. 1 CJO c (! ~-~ I 

' 
l. '16::::. ):;;4 

I 
PODER LEGISLATIVO <1 • L, ;.l) . Gll ~J o,eo l: .~d I 

-T 
__ , 

rOTAL DO OHÇAI<ErJTO 5::.t:-.6~~.00Ll 8..?9. 36ll. !.51 
I I 100 I !U;J 

FONfES: (1) LEI ORÇAMENTARIA 

(2J LEI ~ CR~OllOS Af~ JULH0/87 - RCLATÓRlOS SOf/~EPLAN-PR 
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ORÇAMO~ I O OA UNI AO 

RECURSOS 00 TCSOURO 

DEMONSTRATIVO OA DESPESA 

1 9 8 B 

ES~~ciricAçi\0 

CAM1\R~ DOS OEPUTJ\GO~ 

SltiAOD F EDERr,L 

Jk!GUNAL D~ CONlAS l PODER LEGISLATIVO 

/_TOTAL DO ORÇAME~IO 

O SR. PRESIDENTE (José Ignác:io Ferreira) 
- Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, convocando urna sessão ex
traordinária para amanhã, às 15 horas, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Lei da 
Câmara n1 29, de 1987 (n~ 5.084/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a regulamentação 
da Atividade de Zelador e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. com emenda de reda
ção proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolu
ção n9 375, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 400.000,00 Obrig8çcSes 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 376, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Munidpal de Feira de Santana, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 453.600,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rf.' 377, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lbicarai, Estaâo da Bahía, a contratar 

1
-~ -- -PRO?O::... 

. ~- .. __ tJRÇAI~[i<l /,r<_~-~~_. 

. I 
1 :). J ._j .lJu,'l 

I 
lG. ,,;,:; .uo:r! 

? . COr~l.l·L·~-1 
i 

2?.óO?.l•t•t'; 

I 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 350.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 378, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Espírito Santo a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, ~m cruzados, 
a 6.172,87 ObrigaÇões do T escuro Nacional -
OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárlo. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 379, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado __ 9o Espírito Santo a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.356,78 Obrigações do Tesouro Nadonal -
OTN, tendo 
PAR~CER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n° 380, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado do Espírito Santo a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 336.080,33 Obrigações Qo T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n4 381, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória, Estado do ESpírito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1 I 0.757, 77 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, em tumo único, do Pr_ojeto de ResoluR 
ção n~ 382, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 452.14_2,0Q_Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto _de Lei 
da Câmara n~ I 5, de 1987 (n~ 8.420/86; nâ Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdendários de sindicatos e dá outras 
providências. (Dependendo de Parecer.) 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• I 7, de 1987 (n• 8.419/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciários de entidades esportivas 
e recreativas. (Dependendo de Parecer.) 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n1 46, de 1 987-Df, que altera a legisla
ção da Taxa de Umpeza Pública, Instituída pela 
Lei n~ 6.945, de 14 de setembro de 1981. (Depen
dendo de Pareceres.) 

13 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n9 47, de 1987-Df, que introduz altera
ções no _Código Tributário do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto~Lei n'~' 82, de 26 de dezem
bro de 1966, e dá outras providências. (Depen
dendo de Pareceres.) 

14 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Rescr 
lução n~ 190. de 1987 (apresentado pela Comis
são de Constituição e Justiça como conclusão 
de seu Parecer _n<:> 14, de 1987), que suspende 
a execução do art. 93, do Decreto-Lei n~ 37/66, 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'~' 191, de 1987 (apresentado pela Comis
são de Constituição e Justiça como conclusão 
de seu Parecer n9 I5, de 1987, com voto vencido 
do Senador João Menezes), que suspende a exe
cução da expressão "bacalhau", constante do§ 
21 que o Decreto n~ 14.737, de 15-2-80, do Esta
do de São Paulo acrescentou ao art.. 59 do regula
mento do Imposto de Circulação de Mercadorias 
aprovado pelo Decreto 09 5.41 O, de 30 de dezem:- _ 
bro de 1974, daquele Estado. 

16 

Mensagem o? 280, de 1987 (n9 456/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor corr-espondente, em cruzados, a 
I3.157,89 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

17 

Mensagem n? 281, de I987 (n9 457/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 



3570 Qt.iinta~feira 3 

a Prefeitura. Muniç:ipal de Bom ,Jes4s da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
17.857,14 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

18 

Mensagem n" 325, de 1987 (n" 501/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Esta~ 
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 52.274,44 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (De~ 
pendendo de Parecer.) 

19 

Mensagem n~ 326, de 1987 (na 502!87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Morro do Chapêu, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 59.455,83 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

20 

Mensagem n~ 380, de 1987 (n9 556/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autoriZada 
a Prefeitura de São Gabriel, Estado da Bahia, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN. (Dependendo de Pare
cer.) 

21 

Mensagem n~ 381, de-r987 {n~ 557/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 454.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

22 
Mensagem n~ 435, de 1987 (no 622187, na ori

gem), relativa à proposta para ·que seja aUtoiizada 
a Prefeitura Municipal de Brumadinho, Estado de 
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Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 2283,83 
Obrigações dq T escUro Nacional - OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

23 

_ Mensagem n" 436, de _1987 (n9 623/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 50.000,00 Obrigações do T eScUro Nacional -

- OTN. (Dependenâ6 ~e PareCei-.J 

24 

Mensagem no 437, de 1987 (n9 624/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

- a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente em cruzados, a 156.993,62 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (De
pendendo de Parecer.) 

25 

Mensagem tr' 438, de 1987 (n? 625/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de lblrlté, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados a 18.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

26 

Mensagem no 439, de 1987 (n? 626/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municiãpal de Matozinhos, Estado de 
Minas -Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 204.801,27 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. {De
pendendo de Parecer.) 

27 

Mensagem n~ 440, de 1987 (n" 627/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitwa Municipal de Medeiros, Estado de Mi~ 
nas Gerais, a contratar operação de crédito no 
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valor correspondente, em cruzados, a 14.100,00 
Obrigações do T eso~ro Nacional - OTN. (De
pendendo do Parecer.) 

28 
Mensagem n9 44-1, de 1987 {n9 628/87, na ori

gem), relativã à proPoSta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 11.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. (Dependendo do Parecer.) 

29 
Oficio n~ S/42. de 1987, relativ_o_à proposta para 

que seja rerratificada a Resolução n9 126, de 1984, 
que autorizou a Prefeitura Municipal de Rio Bran
co, Estado do Acre, a contratar operaÇão de cré
dito no valor de Cr$ 7.076.988.000,00 (sete bi
lhões, setenta e seis milhões, novecentos e oitenta 
e oito mil cruzeiros). {Dependendo de Pare_cer.) 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e I O mi-
nutos) · 

PORTARIA 1'1• 32, DE 1987 

O Diretor-Gera:J do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu· 
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vista o disposto no artigo 482, parágrafo 
19, do mesmo Regulamento, resolve: designar Jo
sé Benído TavareS da Cunha Melo, Assessor Le
gislativo: Juliano Laura da Escóssia Nogueira, 
Têcnico Legislativo e Paulo Irineu Portes, Têcnfco 
Legislativo para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão de Sindicância incublda 
de apurarem os fatos constantes nos Processos 
n~ 0!6394/87-9, 018054/87-0 e 018427/87-1. 

Senado Federal, 19 de dezembro de 1987.
Josê:_P~os Pôrto, Diretor~Gera). 
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1.1 -ABERTURA 

I2-EXPEDIEN1E 

1.2.1-Mensagens do Senhor Ptesl· 
dente da República 

N•• 442, 443, e 444/87 (n" 639, 640 e 
641/87, na origem), restituindo autógrafos de 
projetas de lei sancionados. 

Submetendo à deliberação do Senado a e,s.. 
colha de nomes indicados para funções cujo 
provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

-N9 445/87 (n~ 642787, ria origem), refe
rente a escolha do Sr. Sérgio Seabra de Noro
nha, Ministro de Segunda aasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Estado do Coveite. 

- 1'{9 446/87 (n~ 643/87, na origem), refe
rente a escolha de Raymundo Nonnato Loyola 
de Castro, MiniStro de Primeira aasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República das 
FiJipinas. 

122-Requerlmento 

- N9 280/87, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do senado n9 319, de 1985. 

I 23 -Comunicações da Presidência 
- Recebimento da complementação --das 

documentações necessárias para às tramlta
ções dos Oficias n~ S/5 I e S/52/87. 

SUMÁRIO 
-Recebimento das Mensagens rf' 447 a 

488/87, pelas quais o Senhor Presidente da 
República. solicita autorização para que as pre
feituras munidpaís e os governos que men
ci~ possam contratar operações de crédito, 
para os fins que especificam. 

12.4-Requerimentos 

---- N9 281187, dos Senadores Fernando 
Henrique Cardoso e Carlos Chiarem, solicitan
do urgência para o Oficio n9 S/51, de 1987. 

- - N• 282/87, do Senador Wilson Mar· 
tins e outros Senadores, solicitando a inserção 
em ata e voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Senador e ex-Governador do Estado do 
Mãto Grosso, Fernado Corrêa 'da Costa 
Aprovado, tendo usado da palavra os_ Srs~ 
Saldanha Derzi, Wilson Martins, Louremberg 
Nunes Rocha e Nelson Carneiro. 

12.5-Discursos do Expediente 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como 
Uder do PDS- Galerias desacatam a Assem
bléia Nacional Constituinte. 

SENADOR JOÃO MENEZES, como Líder 
do PFL- Greves monitor adas que explodem 
no País. Providências tomadas pelo Ministro 
da Educação contra os grevistas do MEC. 

1.2.6 -Comunicação 
-Da Uderança do PMDB, solicitando a in

clusão do Senador Cid Sabóia de Carvalho 
na Comissão Espedal que examina o Projeto 
de Lei _da Câmara n9 118/84. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 29, de 1987 
(n9 5.084/85, na Casa de origem), de iniciativa 

do Senhor Presidente da República, que dis~ 
pôe sobre a regulamentação da atividade de 
Zelador e dá outras providências, Aprovado, 
com emendas. 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara 
n9 29/87. AprOvada. À sanção. 

Projeto de Resolução n9 375, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Feira de San
tana, Estado da Bah.ia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 400.000,00 Obrigações do Tésouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redaça_o fmal do Projeto de Resolução n? 
375/87. AprOvada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 376, de 1987, que 
autoriza a PrefeituraMunicipaJ de Feira de San
tana, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 453.600,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. AproVado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
376/87. Aprovada. À promulgação. · 

Projeto de Resolução n9 377, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lbicaraf, Es-
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
350.000,00 Qbrigações do TeSouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
377/87. AJ!rovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 378, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Espírito San
to ã contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 6.172,87 
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Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
378187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 379, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Espírito San~ 
to a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.356,78 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Aprovado. 

Redação fmaJ do Projeto de Resolução n~ 
379187. Aprovada. À promulgação. · 

Projeto de Resolução n~ 380, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Espírito San~ 
to a contratar operação de crédito no vaJor 
corresponte, em cruzados, a 336.080,33 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
380187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 38L de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondnete, em cruza
dos, a 110.757,770brigações do Tesouro Na~ 
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução no 
381187. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 382, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, -a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 452.142,00 ObriQações do TesoUrO Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação fina) do Projeto de Resolução n? 
382/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Lei da Câmar<;1 no 15, de 1987 
(n? 8.420/86, na casa de origem}, de iniciativa 
do &:nhor Presidente da Repúbltca, que dis
põe sobre _a liquidação, de débitos previden
ciários de sindicatos e dá outras providências. 
Encerrada a discussão, do projeto e _da 
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emenda, após pareceres proferidos pelos Srs. 
Rachid Saldanha Derzi e Nelson Carneiro, de
vendo a votação ser feita na sessão segWnte. 

Projeto de Lei da Cârilara n?-17, de 1987 
(n9 8.419/86, na Casa de_origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a liquidação de débitos previden
ciárlos de entidades esportivas e r~çreativas. 
Discussão encenada, após parecer profe~ 
rido pelo Senador Nelson Carneiro, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei do Senado n? 46, de 1 987-DF, 
que- altera a legislação da Taxa de Umpeza 
Pública~ instituída pela Lei n" 6.945, de l4 de 
setembro de 1 981: Discussão encenada, do 
projeto e das emendas, após pareceres profe
ridos pelos Srs. Wilson Martins e Meira Filho, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin
te. 

Projeto de Lei do Senado n? 47, de 1987-DF 
que introduz alterações no Código Tributário 
do Qisttito Federal, instituído pelo Decreto-Lei 
no 82, âe 26 de -dezembro de 1966, e dá outras 
providências. Discussão encerrada, após 
pareceres proferidos pelos Srs. Wilson Martins 
e Pompeu de Sousa, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Projeto de Resolução n~ 190, de 1987 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Jus
tiça como conclusão de se_u Parecer no 14, 
de 1987}, que suspende a execução do art 
93, do Decreto-Lei no 37 !66, declarado incons
titucional pelo SUpremo Tribunal Federal. Dis
cussão encerrada, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Projeto de Resolução not91, de 1987 (apre
sentado pela Comissão de Constituição_e_Jus
tiça como conclusão de seu Parecer no 15, 
de 1987, com voto vencida _ _do Senador João 
Menezes), que suspende a execução da ex
pressão ''bacalhau", constante _do § 21 que 
o Decreto n9 14.737, de 15-2-_80, do Estado 
de São Paulo acresC;ent9u aO art. 5" do regula
mento do Imposto de Circulação de Merca-

darias, aprovado pelo, Decreto n? 5.41 O, de 
30 de dezembro de 1974, daquele Estado. 
Discussão encerrada, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 280, de 1987 (n" 456/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar g>eraç:OO 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.157,89 Obrigações do TesoUro Na
ciq_nal - OTN. Discussão enceqad_a, do 
Projeto de Resolução no 384/87, oferecido pelo 
Senador Aureo MeDo, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 281, de 1ge7 (n9 457/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de_ Bo!T!_ Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor ·correspondente, em 
cruzados, a 17.857,14 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Discussão encermda, do 
Projeto de Resolução n" 385/87, oferecido pelo 
Senador Aureo MeDo devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n• 325, de 1987 (n' 501/87, na 
qrigem), relativa à proposta para (Jue seja auto
rizada a Prefeíturã MuniCipal de Morro do Cha~ 
péu, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 52274,44 Obrigações do Tesouro Na
cional -- OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n? 386/87, oferecido pelo 
Senador Aureo Mello, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n" 326, de 1987 (n9 502/87, na· 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Morro do Cha
péu, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 59:455,83 Obrigações do Tesouro Na· 
cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Proj~o de Resolução_no 387/87, oferecido pelo 
Senador Aureo Mello, em parecer proferido 
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nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mens_agem n9 380, de 1987 (n? 551?{87, n_a 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução n? 388/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n~ 381, de 1987 (n9 557/87, ria 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a PrefeitUra Municipal de Simões Filho, 
EstadO da Bahia-, a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 454.000,00 Obrigações do TesoUro Nado· 
na1 - OTN. Discussão encerrada, do Pro
jeto de Resolução-o~ 389/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa, em parecer profe~ 
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n? 435, de 1987 (no 622/87," na 
origem), relativa à proposta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 2.283,83 Obrigações do Tesouro Na~ 
cionaJ - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n9 390/8_7, oferecido pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses~ 
são seguinte. 

Mensagem n" 436, de 1987 (i"l" 623/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Carmo da Ca~ 
choeira, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Discussão encer
rada, do Projeto de Resolução n~ 391/87, ofe
recido pelo_ Senador Ronan Tito, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. · 

Mensagem no 437, de 1987 (n• 624187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto· 
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rizada a Prefêítufa Municipal de Contagem, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 156.993,62 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução _n~ 392/87, oferecido pelo 

·senador Ronan Tito, em parecer proferido 
hesta data, devendo a votação ser feita na ses· 
são seguinte~ 

Mensagem n"' 438, de 1987 (no 625/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizªda a Prefeitura MunicipaJ de Ibirité, Estado 
de Minas Gerais~ a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 18.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução n" 393/87, oferecido pelO Sena
dor Ronan Tito, em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n" 439, de 1987 (n"' 626/87, na 
origem), relativaà proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Mato:zinhos, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 204.801,27 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n? 394/87, oferecido-pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

__ Mensagem n? 440, de 1987 (no 627/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Medeiros, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cruza
dos, a 14.100,00 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n9 395/87, oferecido pelo 
Senador Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses

.são seguinte. 

Mensagem n" 441, de 1987 (no 628/87, na 
OrlgeiTI), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São Francisco 
de SaJes, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.500,00 Obrigações do Te
$0Uro Nacional - OTN. Discussão encer
rada, do Projeto de Resolução n9 396/87, ofe-
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reciclo pelo Senador Ronan Tito, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Ofício fl'/ S/42, de 1987, relativo à proposta 
para que seja rerratificada a Resolução n~ 126, 
de 1984, que autorizou a Prefeitura Municipal 
de Rio Branco, Estado do Acre, a contratar 
opera-ção de crédito no valor de Cr$ 
7.076.988.000,00 (sete bilhões, setenta e seis 
milhões, novecentos e oitenta e oito mil cfuzei· 
ros). Discussão encerrada, do Projeto de Re-: 
solução n~ 397/87, cifere<:ído pelo Senador 
Aluizio Bezerra, em parecer proferido nesta 
data, devendO a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

1.3.1 -Matéria apreciada após a Or
dem do Dia 

-Ofido n? S/51/87, em regime de urgên· 
cia, nos termos do Requerimento no 281/87, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer 
proferido pelo Senador Fernando Hen-rique 
Cardoso, com respectivo projeto de resolução. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 398/87. Aprovado. À promulgação. 

1.3.2-Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARCO MACIEL - Implanta
ção de refmaria de petróleo em Pernambuco. 

SENADOR JUTNfY MAGAUIÃES- Pror
rogação das dívidas dos agricultores. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Extin
ção do Banco Nacional de Crédito e Coope
rativa- BNCC. 

SENADOR J.Aft11L HADDAD - Homena
gem ao povo palestino. 

SENADOR RUY BACElAR - Veto presi
denciaJ ao projeto de lei, que dispõe sobre 
o aproveitamento de empregados da-Empresa 
de UtQenharia e Construções de Obras EspeM 
ciais S/ A- ECEX, i"los quadros do DNER. 

1.3.3 - Comunicação da Presidênda 

Convocação de sessão extraordinária a rea· 
lizar-se amanhã, às 1 O horas, com Ordem do 
Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

Ata da 91" Sessão, em 3 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, José lgnácio Ferreira e Jutahy Magalhães. 

ÀS 19 HORAS, ACHN1-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES, . . . -

Mário Maia -Aluízlo Bezerra-Leopoldo Perez 
-Carlos De'Oirli- Aureo Mello- Odacir Soa-

res - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - João 
Menezes - Almir Gabrief-_·Jarbas PassMinho 
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -

Alvaro_ Pacheco- Virgílio Távora- Qd Sabó~a 
de Carvalho-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
-José Agripino - Lavoisier Maia- Marcond~s 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Lil-~ 
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-Marco Maciel -Antonio Farias- Mansueto 
de Lavor- Guilhenne Palmeira- Divaldo Surua
gy- Teotonlo Vllela Filho -Albano Franco
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista-Luiz 
Viana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José lgnácio Ferreira- Gerson Càmata -João 
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Ronan 
Tito- SeverO Gomes- Fernando Henrique Car.
doso - Mário Covas - Mauro Borges --Iram 
Saraiva - lrapuan Costa Júnior - Pompeu de 
Sousa --Maurício Corrêa - Meira Filho - Ro
berto Campos - Louremberg Nunes Rocha -
Márcio Lacerda- Mendes Canale- Rachid Sal
danha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves 
-Alfonso Camargo -JOsé Richa-- Jorge Bor
nhausen -Dirceu Carneiro-- Nelson Wedekin 
- Carlos Chiarelli - José Paulo Biso! - José 
Fogaça. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Usta de presença acusa o comparecimento de 
70 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçao de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 ~-Secretário irá proceder à leitura do 
Expediente. 

.é: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
DA REPÓBUCA 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei san· 
clonados: 

ri' 442187 (n• 641187, na origem), de 3 do cor
rente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 
47, de 1987 (n• 264/87, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suple-
mentares até o limite de 105.000.000.000,00 
(cento e cinco bilhões de cruzados) e dá outras 
providências. 

(Projeto que se transformou na Lei nç 78.634, 
de 1987, de 3 de dezembro de 1987.) 

N9 443/87 (n9 640/87, na origem), de 3 do cor
rente, referente ao Projeto de Lei do Senado n~ 
31, de 1987- DF, que estima a Receita e fixa 
a Despesa do Distrito Federa] para o exercício 
financeiro de 198a 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.633. 
de I987, de 3 de dezembro· de 1987.) 

N•444/87 (r>' 639/87, na origem), de 3 do cor: 
rente referente ao Projeto de Lei n9 1, de 1987 
- CN, que estima a Receita e faxa a Despesa 
da União, para o exercício financeiro de 1988. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.632, 
de 1987, de 3 de dezembro de 1987). 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da Repúbltca, subme
tendo à deliberação do Senado a escolha de no
mes indicados para funções cujo provimento de
pende de sua prévia aquiescência: 
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MENSAGEM 
N• 445, de 1987 

(1'1• 642187, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De confqrmidade com o Artigo 42 (item m) 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Sergio Seabra- de Noro
nha, Ministro de Segunda Oass_e, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Coveíte, nos termos 
dos Artigos 56 e 58 do _Regulamento de Pessoal 
do St':rviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 
93.325, de 1 de outubro de 1986. 

Z. ~Os méritos do Ministro Sergio de Noronha,. 
que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada fWlÇão, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 3 de dezembro de 1987 - José 
Samey 

INFORMAÇÃO 

CCJRRICGWM WTAE 
Ministro SÉRGIO SEABRA DE NORONHA 
Rio de Janeiro/RJ, 18 de maio de 1930 . 
Fliho de Waldomiro Braga de Noronha e Marieta 
Seabra de Noronha~ 
Bacharel em Qências Juódicas e Sociais, FD -
P<.IC!RJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 
IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Terceiro-Secretário, 3 de agOstO âe 1959. 
Segundo-secretário, antigüidade, 12 de dezem
bro de 1963. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 25 de junho 
de 1969. 
Conselheiro, merecimento, 9 de abril de 1973. 
Ministro de Segunda aasse, merecimento, 12 de 
junho de 1978. 
Chefe da -Divisão de Comunicações, 1970n1. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 197In2. 
Substituto do Secretário-Geral AdJunto para As
suntos da África e Oriente Pr6ximo,-1971n2. 
Assessor dõ Chefe do Cerimorúal, 1976n9. 
Secretaria de EStadO das Relações Exteriores, 
1985/87. 
Nápoles, Vice-Cônsul, 1961/63. 
Marselha, Encarregado, 1963-. 
Nápoles, Encarregado, 1963. 
Nápoles, Cônsul Adjunto, I 963/64. 
Baltimore, Cônsul, 1964/67. 
Port-au-Prince, Encarregado de negócios, 
1967/68. 
Madrid, Conselheiro, 1973n6. 
Barc.elona, Cônsul-Geral, 1979/85. 
I Congresso TnteiTiaclonal de Uteratura Católica, 
Nápoles, 1962 (observador). 
I Reunião da Promoção Comercial do Brasil no 
Exterior, Washington, 1966 (participante). 
Acordo sobre Cooperação Comercial com o Go
verno da República do Iraque, Iraque, 1972 (deJe
gado). 
Grupo de Trabalho para Organização da posse 
do Presidente João Baptista de Oliveira de Figuei
redo, Brasília, I979 (subchefe). 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 

O Ministro Sérgio Seabra de Noronha se encon
tra nesta data no exercido de suas funções na 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 1987.-Sergio Bar
bosa Serra, Chefe do Departamento do Serviço 

-Exterior. 

À Comissão de Relações Exteriores, 

MENSAGEM 
N• 446, de 1987 

(1'1' 643/87, na origem) 

Excelentfssimos Senhores MembrOs do Sena
do Federal: 

De conformidade com ao artigo 42 (item III) 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Excelências a _escolha, que 
desejo fazer-dO Senhor Ra:Ymundo Nonnato Loyo
la de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Car
rejra_ de Diplomata, P<!ra ex_~rCer a fUnção de Em
baixador do Brasil junto à República das Filipinas 
nos termos dos artigos 56 e 58_do Regulamento 
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo De
cretei n"' 93.325, de J9 de outubro de 1986. 

2.- Os_mêritos do EmbaiXador RaymUndo No
nnato L.oyola de Castro, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

BraSília, J"de dezembro de 1987.- José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

CCJRRICGUJM WTAE 
Embaixador RAYMUNDO NONNATO LOYOUI 
DECASTRO. ' 
Belém!PA, 25 de fevereiro de 1926. 
Filho de Carlos Pinto de Castro e Oder Loyola 
de Castro. 
BachareJ em Direito, PUORJ. _ 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRB·r. 
Curso de Informações. ESG. 
Curso_ Superior_ de_ Guerra, ESG. 
U Curso Superior do Mar. 
Diplomado pela Fundação doS Estudos do Mar. 
Presidente da Associação dos Diplomados do lgs
tituto Superior do Mar, 1969. 
Professor de Prática Diplomática e Consular, 
IRBr, 1970n3. 
Cônsul de T erccira O asse, concurso, .9 de janeiro 
de 1948. 
Cônsul de Segunda Oasse, antigüidade, 14 de 
dezembro de 1953. · 
Primeiro-Secretário, merecimento, 24 de outubro 
de 1961. 
Conselheiro, título, 9 de agosto de 1967. 
Conselheir·o, merecimento, I de janeiro de I 973. 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 4 de 
janeiro de 1973. 
Ministro de Primeira Casse, merecimento, 16 de 
junho de 1982. 
Assistente do Chefe da Divisão Económica, 
1948/49. 
Assistente do Chefe da Divisão -~de Passaportes, 
1949/50. . . 
Assistente do Chefe da DMsão Política, 1957159. 
Chefe da Dívisão de Passaportes, -1967 !73. 
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Nova York, Cônsul-Adjunto, 1953/54. 
Quito, Segundo-Secretário, 1954/57. 
Quito, Encarregado de Negócios, 1956. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário~ 1960/61. 
Buenos Aires, Primeir~Secretário, 1961/63. 
Estocolmo, Primeiro-Secretário, 1963/ÇS. 
Estocolmo, Encarrgado de Neg6cios, 1966. 
Georgetown, Encarregado de Negócios, t 968. 
México, Ministro-COnselheiro, 1974n5. 
México, Encarregado de Negócios, 1975. 
Montevidéu, Cônsul-Geral, 1975/77. 
Seul, Embaixador, 1977/78. 
Bissau, Embaixador, 1978/82. 
República de Cabo Verde, Embaixador, cumulati-
vamente, 1978/82. -
Coveite, Embaixador, 1983/87. 
Missão Especial às solenidades de posse do Presi
dente do Equador, 1956 (membro). 
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Peru 
e ao Equador, 1957 e 1958 (membro). 
CorpO Permanente da Escola Superior de Guerra, 
1958159 (secretário e merhbro). -
Comissão Mista Brasil-Argentina, 1961 (mem-
bro). __ _ 
Comissão de Salto Grande, Buenos Aires, 
1962763 (representante). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presi
dente da Argentina, 1963 (membro). Feira de Go
temburgo, 1965 (representarite). -
XXVI Congresso Mundial de Navegação, Estocol
mo, 1966 (membro). 
Grupo de Trabalho de Exame_ do Anteprojeto de 
Lei sobre o Estatuto de Estrangeiro, 1967 (mem
bro). 
Congresso lntemadonal de Direitos do Mar, Porto 
Alegre, 1972 (representante do MRE). 
I Conferência dos Chanceleres dos Pafsesdo Cari
be sobre Direito do Mar,, São Domingos, 1972 
(observador). 
Missão Especial às solenidades da posse do Presi
dente Ernesto Geisel, 1974 (membro). 
IV Período das Sessões_ do Opanal, México, 1975 
(observador). _ 
I Reunião da. Comissão Mista 6_@sil-México, 1975 
(membro). 
Ordemdo_Mérito Nav&], BrasO. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grãn-Cruz, Brasil. 
Medalha do Mérito Santo$ Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 

O Embaixador Raymundo Nonnato Loyola de 
Castro se encontra ne_s'ª- data no exercício de 
suas funções d_e Embaixªdor do Brasil junto ao 
Estado do Coveite. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 1987. - Sergio 
Barbosa Serra Chefe do Departamento do Ser
viço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores.} 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O Expediente lido será despachado à Comissão 
de Relações Exteriores. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-secretário. 

É lido o Seguinte 
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!U':QQE~IMENTO 
N• 280, de 1987 

Nos teJT!l9S_ do disposto; "':l. art,. 3_67 do R~gl~ 
menta Interno, requeiro o desarquivamento do 
Projeto -de Lei do Se-nado i1úri1erà ·319, de l985, 

-que dispõe sobre o·eXercrdO da ProfiSsão de.ocea
nôgrafo e dá qutras providências, feita a recons
tituição do processo, se necessário. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1987. 
- Carlos Clúarelli. · 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O requerimento será· inclUído. oportunamente; na 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Na sessão extraordinária das dezenove horas do 
dia dois do corrente, foi lido o offdo n"' s/51, de 
1987, do Governo do Estado de São Paulo, soUci
tando autorização do Senado para que aquele 
estado possa realizar operação de empréstimo 
externo, para os fins que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral 
da Mesa, complementação .dos documentos ne
Cessã.rio:S. 

Téfi:do-a-Presidênda recebído os_ referidos do
cumentOS designará, oportunamente, nos termos 
da Ré5o1UçâO-n~ l, de 1987, o Relator da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Na sessão extraordinária do dia 2 do corrente, 
foi lido o oficio n"' s{52, de 15)87, do Gove-rno 
do Estado de Goiás, s.olici~ndo autorização do 
Senado para que aquele esta_do possa realizar 
operação de empréstimo externo, para os fins 
que espeCifica. 

A matéri~ ~cou--ªg.uardando, m._1 Se~taria da 
-Mesa, a COJllplementação dos documentos ne
cessários; 

Tendo a presidência recebido os referidos do
cumentos, designará, oportunamente, o Relator 
da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu as Mensagens n'~s 447 a 
456, de 1987 (n9s 629 a 638/87, na origem), de 
3 de dezembro de 1987, pelas quais o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 42, 
item VI, da ConStituição, e de acordo com o art. 
29 da Resolução no 93n6, do Senado Federa~ 
solicita autorização para que as prefeituras muni
dpais de Ipirá, Coaraci, Dias D'Ávila, Itajuípe, Piriti
ba, Presidente Dutra, Uibaí e Salvador (BA) pos
sam contratar operações de crédito, para os fins 

. que eSpecificam. 
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presi

dência designará, oportunamente, o Relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu as Mensagens n1" 457 a 
462, de 1987, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 42, Item VI. da 
Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolu
ção no 93n6, do Senado Federal, solicita autori

zação Para que os Governos dos Estados de Minas 
Gerais, Rio Grande do Norte e a Prefeitura Muni
ciJ:)ai de Mogi~Guaçu (SP), possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a Presi
dêilcia designará, opOrtunamente, o relator das 
matérias. 

O .SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu as Mensagens n"" 463 e 
464_, de 19_87, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolu
ção no 93R6,_ do Senado Federal, solicita autori
zação para que o Serviço Autónomo de Água 
e Esgoto de Limeira e o Departamento de Água 
e esgoto de Sumaré (SP), possam Contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu as Mensagens n.,.._ 465 a 
488, de 1987, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do item VI do art. 42 
da Constituição, solicita autoriZação do Senado 
para que as Prefeituras Municipais de Aroeiras, 
Mamanguape, Pombal, Rio Tinto e Serraria (PB), 
Cantagalo (RJ), Cdciúma (SC), Gongogi e Santo 
Antonio de Jesus (BA), Limeira e Mogi-Guaçu 
(SP), Uruguaiana (RS) e Buri~eiro, Caratinga, 
Coriselheir6 Pena, Contagem, lbiá, Ibirité, Montes 
Caros, Nova Lima, Sete Lagoas e Unaí (MG), pos
sam contratar operã.ções de crédito para os fins 
que especificam. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo 
Sr. ]9-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 281, de 1987 

Requeremos· urgêhdã, rios- termos do art. "371, 
alínea "b", do Regimento Interno, para o Ofício 
S/51, de 1987 ~ relativo a pleito do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1987.
Femando Henrique Cardoso - Carlos Chla-
reUi. · 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O requeririlerito- Será vOtadO após a Ordem do 
Dia, na fortna do art. 375, n. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr, 1 9-Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQCIERIMENTO 
N• 282, de 1987 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 241 do Regi

mento Interno, a inserção em Ata_ de voto de pesar 
pelo falecimento do e)(-Senador da Repúblfca e 

_ ex~Govemador do Estado do Mato Grosso Fer
n.f!Ddo Cor_rêa da Costa. ocorrido ontem na cidade 
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do 
Sul. 

Solicitamos, ainda, com base no disposto no 
art.244 do Regimento Interno, letra a, a apresen
tação de condolências à familia do morto. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1987.
WHson Martins - Mendes Canele - Raclúd 
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Saldanha Cerzi - Roberto Campos - Lou· 
remberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O requerimento depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Peço a pala
vra, Sr,_ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Cóncedó a -palavra ao nobr_e Senador Saldanha 
Derzi. . - . 

O SR. RACHID SALD!d'IHA DERZI (PMDB 
- MS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; 

OCUpo esta tribuna consternado com a notícia 
de falecimento de Femado Corrêa-da Costa. Per
mitam-me recordar, neste instante, as palavras 
do nosso poeta maior, Carlos Orummond de An
drade, quando caracterizava o amanhecer corno 
o instante iluminado, onde a natureza e a vida 
se _encontravam, para brindar o surgimento de 
um novo_dia. Hoje, amanhecemos menos ilumi
nados, mais tristes, pelo desaparecimento do 
grande amigo e companheiro de tantas lutas e 
jornadas politicas - Fernando Corrêa da Costa. 

Vcx:acionado à medicina, a convivência com 
os necessitados levou Fernando Corrêa a buscar 
participar mais ativamente das decisões governa~ 
mentais. A política ganhou assim um de seus 
melhores exemplos de dedlcação e seJVf~o à cau~ 
sa póblica. Elegeu-se, ao início da cap-eira, Pre~ 
feito Municipal de Campo Grande, para, logo em 
seguida, após memorável campamha, governar 
Mato Grosso,_entre os anos de 19.51 e 1956. Em 
1958. foi eleito Senador da República, abrilhan~ 
tando, ainda mais, com sua experiência e espírito 
público, os trabalhos desta Casa Em seu prinieiro 
mandato senatorial, Fernando Corrêa foi membro 
das Comissões de Saude, Finanças, ForçasAnna
das e da Corilíssâ_o Especial de Reforma Agrária. 
Em todas, teve atuação destacada, prindpalmen
te em defesa dos mais legítimos interesses da 
Nação . .Mas, a vontade de melhor servir a l1a~ 
Grosso fez com que, em 1961~ voltasse a concor
rer, novamente, à govemaç:a do Estado. Pela se
gunda vez, governou os mato-grossenses dotan
do o Estado de obras essenciais para o seu desen
volvimento económico. Assim, implatou a Acar
mat, a Camat. a Casmat e Bemat; inaugurou a 
usina central deJaciara, deixando ao seu sucessor 
em estado adiantado de construção, a Hidroe
létrica nWnero 3 (Rio da Casca). Sua ação esten
deu-se, também, ao setor cuJtural, criando o Cen
tro de Pesquisas e Pedagogia, a Fundação de 
Ensino Primário e construindo centenas de esco
las e centros de formação profissional: Ampliou 
a seguridade previdenciária, instituindo o Instituto 
de Previdência do Estado de Mato Grosso. Ao 
fim deste mandato, o povo de Mato Grosso o 
conduz novamente ao Senado Federal, onde teve 
presença ainda mais marcante: preSidiu a Comis
sao de Saúde e foi primeiro Secretário da Mesa. 

Mais que político, mais que líder inconteste d~ 
várias gerações de Mato-Grossenses, Sr. Prest
dente, Fernando Corrêa da Costa foi nosso exem
plo, nossa estrelaguia de homem público, sempre 
dedk:ado e incansável defensor de nossas melho
res tradições e de nossos ideais mais altos. 
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O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, 
permite V. Ext' ~m aparte? 

~- O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI- Pois 
nãb, nobre _Senador Virgílio Távora. 

o Sr. VlrgOio Távora- O passar dos anos 
nos deixa nostálgicos, máxime se a nossa proftS
são é aquela devotada ao bem público, que é 

__ ª-- proftSSão política. ~C? dia de hoje, quando V. 
EX" nos traz a infausta notícia da morte de Fernan
do Corrêa da Costa, retomando ao passado, lem
bramo-nos deste hom_em que tanto deu de si 
por sua terra e pelo Brasil; deste homem que 
era um dos paradigmas de dignidade e, ao mes~ 
mo tempo, de altivez neste Senado; deste homem 
esteio de nossa comwtf-e antiga agremiação, a 
UDN, que não conhecia derrotas; deste homem, 
ruja figura sustentou um Partido nas horas mais 
difíceis por que passou. A ele nós que o conhe~ 
cemos deixamos, neste momento, a expressáo 
da nossa grande ~<!udade. 

O SR. RACHID SALD!d'IHA DERZI- Mui· 
to grato a V. Ex", nobre Senador Virgílio Távora. 
Lamentavelmente, devido ao curto espaço de 
tempo, não me é possível cantar todas as grandes 
quaUdades e os grandes fierviços qu_e Fernando 
Corrêa da Costa prestou, como homem público, 
ao Estado de Mato Grosso e _ao Brasil. Muito grato 
a V. Ex' 

Perdemos, hoje, um grande homem. Pica me
nor e mais triste Mato Grosso; fica menos e mais 
triste o Brasil. Queira Deus que tenha razão Gui
rilci.rães Rosa ao dlzer que as pessoas não mor
rem; ficam encantadas. Enquanto lutamos pela 
liberdade e peJa democracia, valores que orienta
ram toda a vida política de Femandc;> Corrêa da 
Costa, desaparece o homem, mas fica a semente. 
Permanece o encantamento que manterá viva, 
em gerações Vindouras, a chama eterna da gran
deza dos homens. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira, Primeiro- Wce
Presídente deixa a cadeira da Presidência que 
é oc-upada pelo Sr. Jutahy Maf14lhães. Primei~ 

. ro-Secretádo. 

~ O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
~A Mesa se associa às palavras de V. & 

O Sr. Wilson Martins - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (José Ignácio Ferrelra) 
- ConCedo a palavra ao nobre Senador Wilson 
Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Pronuncia o seguinte discwso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O meu nobre colega de bancada, o nobre Sena~ 
_dor Rachid Saldanha Deni, acaba de comunicar 
à Casa o falecimento de um dos maiores líderes 
políticos de todos os tempos, de Mato Grosso 
do Sul, o Dr. Fernando Corrêa da Costa. S. Ex" 
ocoupou, por duas vezes, _o Governo de Mato 
Grosso e fo1 também, por duas vezes, sagrado; 
nas umas, Se_nador da República. Começ_ou o 
Dr. Fernando Corrêa da Co~ta a sua vida política 
como Prefeito de Carnpo Grande, nos anos 40. 
Tive a honra de ser seu SecretárioMGeraJ na Pre
feitura. 

Antes de ingressar na vidapoHtka, o Dr. Fernan~ 
do Corrêa da _Costa serviu à população de Mato 
Grosso como médico, profissão que conhecia 
profundamente, e que eXercia comcn:un verda~ 
deiro sacerdócio. 

Não quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
fazer referências somente ao homem público, 
neste instante. Fernando Corrêa da Costa descen~ 
dia de uma famflia de eminentes homens públi
cos. Era· filfiO- de Pedro Celestino, que já havia 
governado o Estado de Mato Grosso, e neto de 
um ex-Governador do Estado, sendo, portanto, 
o terceiro membro de uma nobre estirpe que go
vernou o Estado de Mato Grosso. Mato Grosso. 
há mais de 100 anos, sonhaVa cem o seu des
membramento, circunstância _que favoreceu a vi
da pública de Fernando CoiTêa da Costa.~ Um 
homem nascido em C:Wabá, radlcado em Campo 
Grande-as duas capitais de então, uma, a oficial 
e outra a econômica ...... frondejava Fernando Cor
rêa da Costa nas duas grandes cidades, nas duas 
grandes áreas do Estado, na área norte e na área 
sul. 

Mercê desse fato, e também do seu tempera
mento lhano, do seu caráter s.em jaça, da sua 
fidelidade aos amigos-, teve ele _muita faCilidade 
para escalar os cargos públicos, não conhecendo 
urna derrota sequer nas lides políticas. Compe
tente que era, e homem de grande probidade, 
teve sempre nas urnas o -respaldo dos seus fiéis 
eleitores. 

Realizou Fernando Corrêa da Costa urna obra 
imperecível, como político, no meu Estado, não 
apenas no Estado de Mato Grosso do Sul, mas 
também na região norte do Estado. A sua família 
está hoje radicada no sul de Mato Grosso, onde, 
na cidade de Campo Grande, deve terMSe realizado 
o seu sepultamento. 

Ao trazermos para o Senado Federal a notícia 
do ínfausto acontecimento; estamos seguros, nós 
que pertecemos à Bancada Mato Grosso do Sul, 
de ter perdido um dos cidadãos mais dignos de 

-Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e um dos 
nossos políticos mais eminentes. Mas, conforta
nos o fato de termos em Fernando Corr.êa da 
Costa um exemplo de político digno, competente 
e probo para exemplo das gerações futuras. 

Neste instante, Sr. Presidente._ pedimos que a 
Casa inscreva em Ata o pesaT do Senado Federal, 
endereçando à família enlutada, os sentimentos 
de profundo pesar, não s6 daqueles que repre
sentam os dois Estados, como também de todos 
os Senadores com assento neste Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 1-ourem
berg Nunes Rocha. 

~ ~O SR. LOCIREMBERG NONES ROCHA 
(PMDB - MT. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Às palavras dos Senadores Rachid Saldanha 
Derzi e WUson Martins teria, também, que acres~ 
centar as minhas, falando em norne de Mato Gros
so. 

Lembrou bem o Senador Wílson Martins, que 
Fernando Corrêa da Costa foi nascido em Cuiabá. 
Talvez o meu pai, hoje, falasse muito melhor do 
que eu sobre Fernando Corrêa da Costa, pois 
foi seu companheiro desde a fundação da UDN, 
em 1945, em Mato Grosso. E se Wilson Martins 
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e Rachid Saldanha Derzi s_empre estiveram ao 
lado de Fernando Corrêa da Costa, eu, ainda jo
vem estudante, pode acompanhar o brilho da sua 
carreira e a seriedade com que desenvolvia a sua 
atividade política. 

Quando hoje se fala tanto nos discursos em 
combate à corrupção, quando no governo não 
há caráter suficiente para sustentar isso, é bom 
que se diga que alguém que não tinha um discur
so de teor progressista, tinha, no exerdcio do go
verno, caráter. 

Fernando Cõrrêa da Costa nurica- r&:ebeu pre
sentes enquanto Governador, e àquela época, 
quando viajava, pagava as passagens do seu bol
so. 

Mas há um outro aspecto que - entendo -
deve ser ressaltado em Fernando Con-êa da Costa. 
Até há pouco tempo se dizia e se come~tava sobre 
as dificuldades de ser oposição neste Pãís, ·nas 
últimos ~O anos. E eu me pergunto, e costumO 
me lembrar disso, o que significou, em 50, em 
Mato GrossO, um médico enfrentar toda uma es
trutura que vinha da ditadura de 37, e levar essa 
mensagem a um Mato Grosso que quase- não 
tinha qualquer tipo de comunicação. Mas Fernan
do Cori'êa· da Costa, ·com· o seu- Càráter, com. "o 
seu humanismo e com_ a sua força, conseg-uiu 
sensibilizar o Mato Grosso de então, e dar a grande 
virada naquela eleição, e depois em mais uma 
para Governador e duas para Senador da Repú
blica. 

Acredito que deve ficar_ principaJmente como 
lição para nós todos, que Fernando Corrêa da 
Costa não alardeava caráter, e nem slogans estra
nhos, mas exercia o seu mandato com seriedade, 
conquistando o respeito dos que o reelegiam 
sempre. 

Ao_ me associar às homenagens prestadas a 
Fernando Corrêa da Costa, pelos Senadores de 
Mato Grosso do Sul, trago também o sentimento 
de todo o Mato Grosso que, certamente, hoje, 
pranteia a morte deste que foi, certamente, um 
dos maiores lideres de sua história. Acredito que 
esta homenagem que o Senado presta àquele 
que por duas vezes aqui esteve, seguramente, é 
uma das mais merecidas, à qual eu me associo 
em nome de todo o Estado de Mato Grosso, 

Eta ·só, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães, Primeiro-Secre
tário deixa a cadeira da Presidência que é 
ocupada pelo Sr. José lgnBcio Ferreira, Pn'
meiro-Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falaram, para homenagear a memória de Fer
nando Corrêa da Costa, os representantes de Mato 
Grosso do Sul e de Ma_to_G_tosso. Não quero, 
porém, Sr. Presidente, e não devo deixar que a 
homenagem se restrinja Àqueles que com ele 
conviveram na terra mato-grossense. Tive a honra 
de conhecê~lo em dias distantes de 1945, quando 
a caravana da UDN chegou às terras mato-gros
senses, exatamente na cidade de Campo Grande. 
Depois, no Senado Federal, convfvi com ele dias 
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de alegrias e .de.surpresas na vida pública brasi
leira. Tenho a lembrança d~ sua postura, da sua 
probidade nos votos, nas opiniões emitidas, na 
independência com que seinpre pautou os seus 
pronUnCiamentos nesta Casa, principalmente da
quela imensa expressão de bondade que, certa
mente, a prática da medicina lhe transmitiu e que 
ele teve o condão de transmitir a todos aqueLes 
que com ele conviveram. 

Esta homenagem, Sr. Presidente e talvez seja 
eu um dos últimos que nesta casa tiveram a honra 
de conviver com Fernando Corr~~ da Costa -
não póderia se restringir -apenas às palavras dos 
representantes de Mato Grosso. Ela tem que ga
~har uma expressão maior, a expressão do pesar 
de todos aqueles que, não tendo nascido em Matp 
Grosso, nã.o tendo vivido em Mato Grosso, mas 
tendo convivido com Fernando Corrêa da Costa, 
dele guardarão eterna lembrança e rogarão .a 
Deus pelo descanso de sua alma. 

Era_só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Em votação o requerimento. 

oS Srs. Senadores que o-aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa) 

1\Pfõvado. 
A Mesa associa-se às homenagens, e fará ç:um

prir a deliberação do Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 

Passarinho, que falará corno Uder do PDS. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Serit 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seilâ
dores: 

Creio que este plenário -é-ainda o palco adeqUa
. do para aquilo que vou falar. Sei que mais conve
niente seria o plenário da Constituinte, que se 

· reúne na Câmara dos Deputados, mas esta é a 
oportunidade que tenho de falar aos meus com
panheiros do Senado Federal 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, V. Er", em 
geral sabem bem o que aconteceu hoje no plená· 
rlõ Ua Constituinte. Acho que posso, em poucas 
palavras, declarar que s_e tratou de um desacato, 
completo e acabado, a um poder que não é arma
do. 

Trata-se de uma convenção quando se diz que 
as galerias devem ser ocupadas e as pessoas que 
as-ocupam não têm o direito de aplaudir, porque 
não têin 6 direito também de vaiar. E os Regi
mentos todos, de ambas as Casas, inclusive o 
Regimento Comum, têm, explicitamente, artigos 
que declaram que a conduta dos participes das 
galerias deve ser exatamente subordinada a esse 
princípio. 

Lembro-me de uma visita que fiz, ainda quando 
candidato pela primeira vez, ao Senado da Repú
blica, ao Senado dos Estados Unidos da América 
·do Norte. Lá, encontrei bolsas de senhoras, todas 
colocadas junto à parede. Nenhuma das senhoras 
que entravam naquele recinto - e só entravam 
mediante convite expresso e impresso - tinha 
o direito de chegar a uma poltrona da galeria, 
levando sua bolsa sequer; os homens eram revis
tados. Só havia dois guardas em todo o cunjunto, 
mas havia silêncio completo e respeito peJo que 
se passava naquela Casa 

Sei que; iilfeTii:rn-ei1te, não somos mais assim. 
Quando Uder do Governo do Presidente João 
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f:'igueiredo, vÇltamos agui a anistia, e eu ,tive .a 
oportunidade, naquela a1tura, de verificar _exata
mente um procedimento vandálico por parte de 
assistentes. Estávamos votando-uma anistia e não 
a pena de morte. 

Hoje repetiu-se a cena, Sr. Presidente - não 
sei se V. Ex-, em pessoa, lá se encontrava- que 
~JTI tu4o foi m_ujto sern~hante ao que ocorreu. 
aqui em 19(9. Dir~se-á que em 79, não havia 
liQerdade, e que, portanto, era uma explosão natu~ 
ral daqueles que, contidos em seus_ sentimentos, 
~ncontravarn urp~ v{llvul~ de .~ape. E agQra? 
E por que agora? Porque agora um partido só, 
dos vários que existem neste País, se deu ao luxo 
de lellar, monitorados, os manifestantes de hoje, 
ein mais de um milhão de pessoas. 

Ora, quando citei o problema do Senado dos 
Estados Unidos da América - quando lá estive 
também visitei a Câmara dos Comuns, na Ingla--
terra e verifiquei o mesmo tipo de procedimênto 
- estou quer_endo enfatizar que ~ssa POsição é 
apenas decorrente de uma _convenção. Há uma 
convenção em países civiliZados de que o poder 
desarmado deve ser respeitad_o por aqueles que 
entram nas suas galerias a fim de ver o trabalho 
de seus ocup~tes. Se essa convenção é quebra
da,. é evidente que o poder desarmado não tem 
força para reprimi-la. · 

Eu elogio a conduta do Presidente Ulysses Gui
marães. Acho que S. EX' foi- sábio, foi sensato, 
na hora em qUe não mordeu a isca, isca essa 
que foi, evidentemente, preparada a partir do mo
mento em _que a votação atingia mais de 160 
votps e tuçio indicava que ela chegaria a 280. 
Só nesse instante é que esse gnipo moriitof-adO 
entrou, disposto a fazer o quê? A impedir que 
a votação fosse conclusiva. É evidente a tática 
utilizada: fazer com que a votação não chegasse 
ao fim. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo 
o aparte a V.&, nobre Senador VIrgílio Távora. 

O Sr. VIrgílio Távora -Eminente Senador, 
antes de mais nada, quero declarar que é oportuF 
rússimo seu pronunciamento, máxime porque a 
maioria dos SenadoreS aqui, do PMDB, fi~is à 
determinação do seu Uder, abandonou Ontem 
o Plenário da Constituinte e não sentiu, corno 
nós que ficamos dentro daquele recinto, o desres
peito feito não a um, dois, três ou quatro Consti
tuintes, mas ao Poder lá reunido. MaS, eminente 
Senador, associando-me a V. Ex' naquele aplauso 
que faz ao descortino do Presidente Ulysses Gui
marães, quando não caiu na isca, vamos nós dois 
-V. Ex!' e eu -fazer algumas perguntas. Como 
se cede o Auditório Petrônio Portella deste Con
gresso não a partidos políticos, rnãs a ativistas 
dos mais diferentes matizes para fazerem suas 
convenções? Como, não contente com isso, ainda 
se permite que subam às galerias não aqueles 
que, munidos de senha - como dito e redito 
tantas vezes pela Mesa da Constituinte - deve
riam ser os ocupantes daqueles lugares que aque
la verdadeira alcatéia de lobos a eles se fez presen~ 
te?·camo; logo depois, não se tornou providên
cias em face daquelas ameaças que de lá partiam, 
talvez. os eminentes Senadores só de longe delas 
tiv':_ssem notícia, longe, em seus gabinetes? Anun-



3578 Sexta-feira 4 

davam que iam pegar os Líderes que combatiam 
as suas idéias na saída -e diziam isso claramente 
-fora dos insultos pessoais que, arnJudadamen
te, ouviam. Mais ainda: como não tomaram medi
das acauteladoras para evitar que eles concreti
zassem aqueles intuitos? Como-deiXarãm que es
ses homens que, depois de evacuar as galerias 
não foram para a rua, entrarem através dos corre
dores, irem ao plenário e suas circunvizinhanças 
para procurar aqueles Srs. Constituintes ni.ais des
tacados que, a seu ver, tinham proporcionado 
a vitória a um centro democrático que estava exer
citando as suas prerrogativas de votar? E somos 
insuspeitos. Aliás, sou insuspeito para diier isso. 
Sabe V. & que, pela minha posição de Relator 
Auxiliar da Comissão de Sistematização, eu-teria 
que votar contra as idéias expendidas naquele 
substitutivo que foi votado e vitorioso. Mas, como 
brasHeiro e como homem que pensa no futuro 
desta Nação com toda a paixão, afirmo que houve 
também muita fraqueza, eminente Uder, quando, 
·configurado uma balbúrdia bem_ organizada, co
mo diz V. Ex'-porque víamos alguns dos Consti~ 
tuintes, embaixo, servirem como rt'íà:estros junto 
àqueles seus outros colegas, que lá nas galerias 
estavam, colegas, porque eram colegas mesmo 
que estavam lá nas galerias - quando a ameaça 
foi denunciada, quaJ foi a medida tomada? Esta 
a afirmativa que aqui faço: além do desacato, hou~ 
te, muita pouca atenção da Mesa, para a vida, 
a integridade dos chefes desse Centro, hoje vito
rioso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Recebo 
o aparte de V. Ex' e com ele concordo, em parte, 
porque insisto em achar que a cori.àuta da Mesa 
foi sensata. V. E>r sabe, exatainênte ... 

O Sr. Virgílio Távora - Na condução da 
votação, não é, chefe? Mas e as medidas tomadas 
para o resguardo da integridade tisica? 

O SR. JARBAS PASSARINf!O- Mas anali
sarei. Veja V. Ex' como ocorfeu o proCeSso da 
invasão: Deputados de um Partido, de um Peque
no Partido minoritário na Câmara dos Deputados, 
que não tem representante aqui no Senado, resol~ 
veram passar pela Segurança dizendo que eram 
Deputados, e que assim sendo não aceitavam 
que a Segurança fizesse qualquer gesto capaz 
de impedir fossem eles acompanhados por aque
les correligionários que- se encontravam, aqui, no 
Senado da República, em _pleno simpóslo. Veja, 
V. Ex', o que se fez? 

O Sr. VlrgiUo Távora - Olha, que afirmei 
que não devia ter sido realizado em dependências 
do Congresso. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas, di
gamos que num país civilizado pudesse ser orga
nizado. E não acho que sejamos· uma cubata afri
cana - elas também até já desapareceram. O 
que acontece exatamente, é que essa gente pas· 
sou pela Segurança, arrebentou a porta de vidro 
de acesso, encontravam aquf no Senado da Repú
blica em pleno simpósio. Veja V. Ex' o que se 
fez? 

O Sr. Vlrgilio Távora -Olha que nós aludi
mos que não era devido ter sido aqui realizado. 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Mas diga
mos que num país civilizaao Pudesse ser organi· 
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zado. E não_ a.d-io que sejamos uma cubata ªfrica
na, elas também até já desapareceram. O que 
aconteceu exatamente foi que essa gente passou 
pela segurança, arrebentou a porta de vidro de 
acesso, levou de roldão a mesa, onde estava o 
segu.ra_aç_a, para recebei as senhas, e entrou co
mandada por Deputados. 

Ora, se o Presidente Ulysses Guimarães, a essa 
altura, resolvesse passar ao fato- que ele várias 
vezes ameaçou passar-, que era o de fazer eva
cuar as galerias, V.~ pode imaginar o que-seria 
uma luta entre mais de mil pessoas dispostas, 
aparentemente, a tudo? E com ·uma segurança 
que não tem a capacidade de fazer valer essa 
ordem! TeríçunOstido, provavl'!lmente, um desas
tre muito maior! 

O Sr. Virgillo Távora -Eminente Senador, 
quanto a esta parte, estou de pleno acordo com 
V. Ex' Vamos- n6s dois à segunda: quando eles 
tendo acabado a sessão, invadiram os corredores, 
tentando alcançar os gabinetes e agredir Consti~ 
tulntesL 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mas 
quem poderia iri-lpedi-los? t um problema de 
convenção. Era com-o nós dois, quando militares 
da ativa, dizíamos "esquerda, volver"! - e não 
"esquerda, por obséquio, cavalheiros que estão 
de_acordo, volverl" 

O Sr. VIrgílio Távora- Por isso é ·que não 
deu certo hoje. Porque, justamente avisada a Mes_a 
do que ia _suceder e que reaJmente aconteceu, 
as medidas tinham que ser tqmadas, eminente 
Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas creio 
que elas serão tomadas. Nesse ponto é que pedi
ria a V. Ex", por exemplo, que colocasse o prono
me na primeira pessoa do plural,_quando ia dizen· 
do que n6s somos insuspeitos, e depois, se retraiu 
e -disse "eu sou insuspeito". Acho que n6s dois 
somos insuspeitos porque pertencemos ao Cen
trãa. Eu sou, na nossa linguagem tática, da Escola 
do Estado-Maior, o país verde. Nas guerras imagi
nadas na Escola do Estado-Maior, a luta entre 
si era o_ país vermelho e o país azul, o país verde 
era neutro. Então, nesta guerra ainda estou, pelo 
menos até agora, no país verde. Não me apeteceu, 
de salda, a entrada no grupo, quando fui convi
dado, porque achei que aquele era um projeto 
"rolha", Declarei isso também à imprensa. Se 
existe maioria, não precisa de artifício de certa 
natureza: vote e ganhe no voto. É preciso, entre
tanto, que o trabalho dos Constituintes seja respei
tado por aqu~les que estão assistindo, que já é 
uma cortesia do Senado, como é uma cortesia 
da Câmara admiti-los nas galerias. 

Mas, veja V. Ex~. estamos caminhando para al
guma coisa que me parece extremamente grave. 

-Por isso, preferi ó cenário do Senado da Repú
blica, o Senado que vem de senectude. Os que 
chegam aqui muito jovens, naturaJmente, apren
derão com aqueles que já têm cabelos brancos, 
que nós somos lJ!ll_a espécie de obstáculo a deter
minados arroubo_s que, às vezes, acontecem aqui 
neste plenário também, que é natural que aconte
çam porém não envolvem a maioria. 

Eu me pergunto, então, para aonde caminha
mos? Que serviço foi prestado, agora sim, àqueles 
que jogam tudo na possibilidade de destruir uma 
democracia em curso? A esquerda radical tem 

uma mania muito simples de a~.racterizar todo 
mundo que com ela não concorda como direita. 
Eu não V_ou discutir top-ografia. Na minha mão 
esquerda, hoje, infelizmente. tenho duas alianças. 
O penúltimo dedo caminha para a esquerda, o 
dedo mínimo acha que ele é direitista. Dessa ma
neira, topografia eu não discuto. 

Como. tive oportunidade, aqui neste SenadO, 
uma vez perguntando ao Dr. Mário Soares, que 
era então o Primeiro-Ministro de Portugal, se era 
verdade que ele era marxista-leninista, e S. Ex" 
me disse que l~ninista não, marxista sim, mas 
que ele era considerado fascista pelo Sr. Barrei
linhos Cu_nhal, então eu me pergunto se é de 
haver alguma surpresa no momento eni qUe a 
esquerda rotula uma pessoa, que com ela não 
concorda, de direitista. O erro grave da esquerda 
rªd~cal é pensar que, quando ela rotula de direi~ 
tista, também obriga todo mundo a ser covarde, 
e se esquece da possibilidade de reações. 

TiVemos coisa pior nO passado, mas como dis
se, eram explicáveis: pelo menos explicáveis, ain
da que não se justificasse. Mas agora, quando 
estamos todos empenhados em construir uma 
democracia no Pais, nós que vivemos do regime 
aUtoritário, e aqueles que vieram sofrendo nesse 
regime, e nos encontramos aqui, nos apazigua
mos e tentamos fazer um país livre que seja capaz 
de produzir Uma Constituição da qual nos orgu· 
lh~mos, e levemos isso como passado, como he
rança àqueles que vêm depois de nós. Como ex
plicar atas dessa natureza? 

Hoje mesmo, _o_ cenário a que estou me refe
rindo, no Plenário da Câmara, um Constituinte 
foi agredido por out!o Constituinte. Por quê? Por 
seu turno, resolveu tirar o microfone da mão de 

. quem estava falando, autorizado pela Mesa, e pas
sou a um gesto fisico, que foi imediatamente 
repudiado com um murro. Eu me pergunto se, 
a essa altura da minha vida. para que eu possa 
ser Senador da República, eu e o Senador Nelson 
Carneiro, que já temos as nossas neves na cabeça, 
e outros companheiros nas mesmas circunstân
cias, se preciso ser campeão de Karatê para tentar 
uma nova legislatura? 

Volto, então, a insistir, embora pareça dema
siado e cansativo: é uma questão de convenção. 
Ou se convenciona, existindo a civilização, de que 
devemos ser respeitados, ou o que faria o Presi~ 
dente da Mesa? E aí, ainda respondo ao meu 
querido companheiro de Bancada, ilustre Líder 
Senador Virgílio Távora: o que faria? Mandar pren
der os autores? Erani. mais de mil. Mas havia 
Uderes presentes, hieráticos, sendo fotografados, 
filmados pela televisão. Lá estavam presentes os 
Presidentes da CUT, da CGT.-c:ta-CONTAG e ou
tros que não identifico. 

O Sr. Virgílio Távora- E vários Constituin
tes. 

O Sr. Ronan Tito - Periníte-lne v: Ex" um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu diria, 
e alguns Constituintes. Infelizmente, parece~me 
que essa é uma posição ruim. Ouvi depciis, no 
meu gé!binete, Constituintes que lá estavam e que 
voltaram ao Plenário da Câmara dos Deputados, 
da Constituinte, e ainda declararam que voltariam 
a fazer aquilo mesmo, que consideravam um or
gulho estar ao lado do povo. Cada um de nós 
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foi eleito por quantos milhões de votos? Perdoe
me o Senador Mário C6Vàs. Ern bom momento, 
puxa a alça à vela do meu discurso o Senador 
Fernando Henrique CardosO, que leni.brou como 
paulista. Mas querido Senador, trata:-se de uma 
questão de relatividade. Milhões de votos em São 
Paulo talvez correspondam a algumas dezenas 
de milhares de votos no Acre. No caso, depende 
de saber qual a correlação existente. Sempre ou 
quase sempre que o Senador de São Paulo che-: 
gar aqui - e da palavra sempre eu fujo. Aprendi 
na minha escola que sempre e nunca, diziam 
os meus instrutores, são palavras que só as mu
lheres usam para estragar o jogo do amor, porque 
querem sempre ou nunca, por Isso, fujo do sem
pre e fujo do nunca - mas como eu dizia, fre
qüentemente, o Senador eleito por São Paulo será 
o que trará o maior número de voto.s em valor 
absoluto. 

Ouço o nobre Senador -Ronan Tito. -

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jarbas 
Passaiinho V. EX~ citou aqui, intdaimente, o exem
plo de duas Casas do Congresso norte-americano 
e da Casa dos Lerdes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Câmara 
dos Comus na Inglaterra. 

O Sr. Renan Tito - Exato! Hoje, por dever 
de oficio, almoçamos_ com o Representante da 
Comunidade Econômica_.Européia, ex-parlamen
tar em Portugal, no momento licenciado, e agora, 
Embaixador junto à COmunidade ECohômica Eu
ropéia, aqui, no Brasil. Perguntei-lhe se conhecia, 
no Mundo, a1gum Parlamento tão ruidoso quanto 
o nos_so. Diss~-nos que o nOsso Parlamento é 
multo ruidoso, sendo até multo deltcado, afirman
do que era mais ruidoso do que o de Portugal. 
Assim, concordo com V. Ex~ quando diz que 
em 1979 eu estava presente e, talvez, tenha sido 
um daqueles que tenha feito alguma balbúdia. 
No regime forte, no regime ditatrorial, muitaS 
vezes sobram somente aqueles que não têm direi
to de voz, daí o espeneio, o jus Espemiandi. 
ou como o menino birrento que, contra o pai 
truculento, não pode fazer nada mais do que 
uma birra. Acho que V.E? 01 está totalmente 

coberto de razão. Temos que mudar a_ cultura 
da Casa, ou não estabeleceremos o templo da 

democracia, que é o Parlamento. Não é posível 
fazer democracia, pelo menos não foi possível 
até hoje, em lugar nenhum do mundo, sem o 
Parlameto. Agora, se não preservarmos esse cos
tume, essa cultura que V. Ex' chama_ de ç_o_nveo
ção, é possível que caimos todos na badema. · 
mas, veja bem, nobre Senador! Ousei pedir aparte 
a V. Ex• ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E eu o 
con_cedi com muito prazer. 

O Sr. Ronan Tito-... que nos está brindando 
com um discurso extraordinário, para lembrar 
uma coisa: isso foi precedido de uma badema 
no meio parlamentar. Diante da radicalização a 
que participaram aJguns de nossos Colegas -
e não quero exirrilr nirigi.iem;-riem o que falou 
em nome da Uderança do meu Partido, hoje, 
nobre Senador - eu achava que quando fosse 
falar o nono Uder, em nome da Liderança do 
PMDB, o Partido majoritário, por isso mesmo, 
houvesse um pouco de juízo, e estou fazendo 
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mea culpa. E o que nós ouvimos aqui? Podemos 
diZer que, de um lado· e de outro, houve provoca
çõeS. Essas provOcaÇões já estão vindo há dias: 
há meseS que estamos sentindo aqui. Acho que 
precisamos passar por um programa de reeduca
ção, primeiro, dos parlamentares e, depois, nos 
concientizarmos de que estamos, neste momen
to, participando de um Parlamento que pretende 
construir a democracia neste País. Se não.obser
vannos essas regras que são illtemacionalmente 
respeitadas, que V. EX' chama de convenções, 
é possível não consigamos a democracia nem 
dentro do Parlamento. E se não _conseguirmos 
aqui, ai de nós! Muito obrigado a V. Bf. 

OSR.JARBAS PASSARINHO -Agradeço 
a V. Exl' o aparte. Apenas faria duas observações 
se V. Ex~ me permite: a primeira, quando V. Ex" 
diz exatamente que ouviu, desse cavaJheiro que 
_@_!__~eu comensal hoje, a informação de que se
mós uril Parlamento ruidoso; deve-mos estar ac;O&:' 
tumados a isso também. 

Ouvi; certa vez, uina-esfia."lha-defJO«j:ãe--de fie.. 
mocracia, que dizia: Democracia é muro sujo; 
qÚando -o mu1:o ést_á rnuitQ limpÕ é ditadura. En
tão, seria uffia d_efmição __ vm pouco estranha. _Por 
outro lado, os congressos existem e, comO V. 
Ex" disse muito bem, comO identidade à função 
democrática; às vezes não, às vezes existe o con
gresso e não existe_ democracia. Lembro-me de 
wna visita que fiZ a Portugal no período salazarista. 
Quando fui recebido pelo meu correspondente 
-.eu era Ministro do Trabalho, e o meu corres
pOi-tde"rité· era Minfstro das CorporaçõeS pedi para 
visitar a Assembléia Nacional. Ele_ me levou até 
lá: era um ambiente um pouco maior do que 
este Plenário_do Senado e, na hora alguém disse 
que eu fiz de propósito, não foi, deve ter sido 
um ato falho. Voltei-me para ele e perguntei: onde 
as_senta a bancada _d_a oposição? EJe ficou um 
pouco chocado pela pergunta, mas se recompôs 
rapidamente e disse: nós -~_qui sentamos por or
dein alfabética. Então, até nisso as próprias dita
duras fazem questão de guardar esta aparência 
de uma representatividade popuJar. Ora, se é parte 
do povo que se rebela, e não há justificativa para 
isso- nem explicação, nem justificativa -e invaM 
de um congresso para insultar aqueles que estão, 
na verdade, trabalhando e exercendo o direito de 
seu voto, como disse o_ Senador Virgílio Távora 
fazendo uma sinfonia âe palavrões, e, mais do 
que isso, avançando, cuspindo sobre a platéia 
ejogando pedaços de_ madeira, eu s6 me lembro 
de_1979, de que V. Ex' também comigo-fo{teste
!ll_unha, quando chegou até a perfeição de jogar 
urina fresca em saco plástico sobre o Deputado 
Erasmo Dias, na ocasião. V. Ex' tem razão quando 
ffie falã em preCedentes;· e isso sena também 
parte do meu discurso de_ alerta aos Companhei
ros. É_preciso impedir que façamos do pretexto 
a razão de ser do protesto. 

O Sr. Dirceu Camelro- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito_~~~er._ 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Jarbas 
Passarinho, tenho refletido sobre essa questão, 
não especificamente sobre o que aconteceu hoje. 
Não o presenciei, apenas ouvi pelo Serviço de 
Som. Tenho pensado sobre essa questão, em 

termos mais amplos, na sociedade, pois vejo que 
esta, através das suas manifestações em relação 
aos políticos, tem sido cada vez mais _agressiva, 
mais ousada Refletindo sobre isso_, procurei bus
car algumas razões para que isso se explicasse, 
se justificaS!ie. Poderia encqntrar, como contra
partida, o elevado grau de descrédito que têm 
os políticos, hoje, perante a nossa sociedade. No 
regime anterior, mais fechado, mais longe do po
vo, que decidia _sem consultas, gerava um distan
ciamento muito grande da população e, portanto, 
colhia manifestações mais violen_4ls_e r:mtis in:evt:
rentes nesse sentido. Mas, atualmente, no regime 
aberto, isto tem se aQravado. Acho que talvez seja 
pela incompetência -de os políticos, de um modo 
geral, conseguirem responder às expectativas da 
sociedade. Acho que nós; que militamos nos partiM 
dos políticos, temos que nos preocupar com isso, 
porque por essa· ·manifestação que houve hoje, 
aqui, embora tenha conotações muito específicas 
e, segundo V. Ex~, monitoradas, verificamos que 
e~~ ~e têm re_Qetido, onde as palavras de baixo 
calão, ·que -Õ -ReQilniTitõ~ n-aõ-1105 permite-aQUi 
pronunciar, têm sido muito fieqüentes, djri_gidas 
a políticos, Senadores, Deputados Federais e Es
taduais, Governadores, enfim, aos homens púbU
cos de maneira geral. O que desejava justamente 
levantar no seu belo pronunciamento de _hoje, 
era essa questão ein termos mais amplos: da 
preocupação que nós, representantes da sacieM 
dade, temos que ter em relação a essa falta de 
credibilidade que os políticos e os governantes 
estãcnendo perante a sociedade. Qual a resposta 
que podemos dar? Que alternativa podemos ofe
recer à so<::fedade? Por que embora o monitora
mento. assim definido por V. EX', seja um dos 
estimulantes, em grande parte não é isso que 
ocorre, mas a espontaneidade das manifestações. 
Tenho verificado que elas têm acontecido com 
grande freqüência. Eram essas as considerações 
que desejava levantar, mais a nível de indagação, 
de busca e de preocupação do que propriamente 
uma participação mais brilhante no seu belíssimo 
discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, nobre Senador Dirceu Carneiro. V. Ex" 
lembra, com muita oportunidade, exatamente 
uma questão mais ampla. Fiquei muito triste 
quando li, em passado recente - não me refiro 
a passado recente em termos de anos, mas sim 
de meses -, _uma pesquisa feita pela Folha de 
S. Paulo, que nos apontava como os campeões 
da falta de credibüidade e, imediatamente junto 
a nós, vinha a imprensa. São, então, as duas insti
tuições mais desacreditadas no País. Acredito que, 
em grande parte, a imprensa também nos fez 
desacreditados por certas versões que saem da
qui. O Senado da República, especialmente -
e tenho notado isso na minha passagem pelo 
Senado, agora-, tem sido objeto de uma verda
deira preocupação em tisnar-lhe a reputação, por 
parte de determinadas áreas de comunicação de 
massa. O que se faz na -Câmara, às vezes em 
grau muito maior, não é objeto de manchetes; 
mas o que se faz no Senado, afnda que discUtível, 
imediatamente repercute, leva a um descrédito 
-como V. ~falou- que apenas não Se produ
ziria na espontaneidade de uma reas;ão como a 
de hoje, porque esta foi- iQsísto - m"onitorada, 
e nós vimos quando o- Senador VIrgílio Távora 
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chamou a atenção _de vários colegas nossos, vá~ 
rios Constituintes que assim o faziam. 

O Sr. João Lobo - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço, 
com prazer, o nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo -Senador Jarbas Passa~ 
rinho, naturalmente quero primeiro parabenizá-lo 
pelo belíssimo discurso que, como de hábito, V. 
~costuma produzir. . 

O'SR. JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado. 

O Sr. João Lobo- Apenas para manifestar 
a minha profunda admiração pelo homem--ex
traordinário que deve ser o Presidente Ulysses 
Guifu8rães, um homem que tem todo o poder 
na mão para tomar decisões drásticas, terminan
tes e, naquela ocasião, suportou estaticamente 
todas aquelas manifestações, todas aquelas vio
lências que se constituíram na cena mais depri
mente que já presenciei em uma Casa do Con
gresso Nacional. Quero dizer que não compactuo 
com o que pensa o Senador Dirceu Carneiro, 
pois essas manifestações não são tão espontâ
neas ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É a força 
do Espírito Santo. 

O Sr. João Lobo- ... como se procura dar 
a impressão. Elas são conduzidas, preparadas, 
ensaiadas, monitoradas, como V. Ex" enfatizou. 
Verificar que ainda existem em nosso meio, na 
Constituinte que funciona neste momento, numa 
sociedade que atravessa uma fase dificílima, co
mo a sociedade brasileira, homens do quilate de 
(]ysses Guiniarães, que pode suportar, controlar 
uma situação tão descontrolada como a criada, 
hoje pela manhã, no ambiente da Câmara dos 
Deputados. Eram estas as observações que eu 
queria fazer, parabenizando V. Ex" pelo brilhante 
discurso que produz nesta Casa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex' 
naturalmente aproveitará a revisão do disc_urso, 
e_considerará Cardoso por Carii.eiro, e Municipal 
por Federal. (Risos.) 

Ouço, agora, o nobre Uder do Govemo e da 
Maioria nesta Casa, Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

O Sr. VIrgílio Távora- Vamos ver se S. Ex" 
reage contra o Governo, porque contra a Opo
sição não há dúvidas. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-Acho 
que esta é uma boa colocação, porque o Brasil 
está precisando exatamente de pessoas como nós 
aqui, que temos a possibilidade de, ao mesmo 
tempo, encaminharmos as questões do Governo 
e fazermos Oposição para o bem do Brasil. Acho 
que chegou o momento - e os acontecimentos 
de hoje mostram isso- de entramios num perto
do distinto daquele que marcou a Constituinte 
até agora. Creio que temos a responsabilidade, 
principalmente nós, Senadores- o Senador Jar
bas Passarinho já explicou as raz~s pelas quais 
o Senado é mais afeito a missões de _conciliação, 
o que lhe vem da experiência -, mas temos a 
responsabilidade de entrar em cena de maneira 
muito ponderada. Ontem, alguns companheiros, 
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aqui do Senado, ovviram-me dizer que_ se não 
chegássemos a um entendimento, eu iria apelar 
ao Senado, para que propiciássemos um clima 
que permitisse a _ç_oocili~ão política, a fim de 
qu_e pudéssemos t_er uma Constituição. Entendo 
que o acontecido hoje - e aqui já foi dito-vem 
de uma radicalização que, no crescendo em que 
ela está e pelo qual ela está sendo marcada, não 
sei o que ocorre~ no futUro. Essas cenas depri
mentes, de pugilato, no plenário, de desacato a 
tudO por parte das galerias, estimuladas por Cons
tituintes, são ~ ewress21o de uma deteriorizaçâo 
política que já vinha vindo de longe. E quero dizer 
ron·r franqueza que participei, muito de perto, de 
todas as tentativas _d~ JJ.e_gqciação; até mesmo 
ftz~depois da primeir~ vitória do Centrão, um apelo 
que não se !9m?isse nenhuma decisão, d~ forma 
a propiciar o entendimento. E, na parte final da 
negociação, discordávamos sobre o "quase na
da", a Patalha que _se travou foi de Jtararé. A ques
tão ielãtiva é se deveríamos ou não aceitar assina
turas apenas para pedir a preferência, ou se pred
Scüfãri1os da presença e do voto para concedê-la. 
É _o non sense de lado a lado, porque se for 
concedida a_al!tomaticidade ela preferência a par
tir da,s assinaturas, a preferência será dada, se 
aqueles que assinaram não estiverem no plenário, 
perdem no mérito- da qUestão. E:: um argumento 
irrespondível que vale para .os dois lados! Tra-
vo_u-se na batalha ao redor de uma questão rigoro
samente sem sentido. Sou favorável a que se faça 
a votação no plenário, porque é de tradição parla
mentar e porque é muito mais correto do ponto 
de vista de quem já tem a maioria - como já 
foi dito por V. Ex~. Senador Jarbas Passarinho 
- e, po_!tanto, pode facilmente mostrar que dis
põe dela e respeitar as .regras. Sou favorável por 
esta razão e nâo porque imaginasse que deste 
modo isto daria mais chance a um lado do que 
ao outro - não é pbr aí. Não obstante, foi por 
causa desta questão que. desde anteontem, não 
temos um acordo feito. Tínhamos aceito as diver
sas modalidades do acordo e já temos o acordo 
pronto;qi.le hoje está consubstandado no projeto 
que a Mesa vai apresentar - já deve ter sido 
lido hoje e deverá ser_ votado na quarta-feira ~ 
e que, exclui esta questãO; ou melhor, garante 

_a automaticidade da preferência só pelo fato de 
haver assinaturas -e, obvi~ente, alguém pedirá 
destaque para dizer que "não", que preciSa de 
presença. E qualquer que venha a ser o resultado, 
na prática precisa da presença mesmo, porque 
senão essa maioria se de.sfaz imediatamente. Por
tanto, não há nada de substantivo em discussao, 
há ap_enas uma vontade de afirmação qUe num 
dado momento se exacerba e que inclui persona
lidades, de lado a lado, fazendo com que aquilo 
que é .essendal, que é o bom senso e a raciona
lidade desapareçam das ações. Estanlos dando 
um espetáculo ao País, que não é só o dO pugilato, 
que já em si é terrível, ou do desacato, que é 
mais grave ainda; mas o da nossa incapacidade 
política de chegarmos a um entendimento, quan
do tudo se encaminha para esse .entendimento. 
Isso está erodindo a autoridade e a força moral 
da Constituinte. O País não pode entender por 
que vamos levar mais tempo para decidir uma 
questão relativa a uma emenda de Regimento 
que o tempo qüe levamos, e já foi muito, para 
fazer o próprio Regimento. Levamos um mês: o 

_de fevereiro. Vamos levar, agora, mais tempo para 

ter uma decisão sobre isso. E, na melhor das 
hipóteses, se chegarmos a um acordo, que espero 
cheguemos na próxima semana, vamos começar 
a votar, a apresentar os destaques nq próximo 
ano. ~ éibs_olutamente incompreensível para o 
País, como é para ri1Tm, como foi possível que 
lideranças respeitáveis de lado a lado não tives
sem sido capazes - e me incluo entre elas -
de mostrar a evidência do que estou dizendo e 
fazer com que nós já tivéssemos deddido essa 
questão. Mas, não! Fomos envolvidos por uma 
enorme quantidade de explosões emocionais. Sa
bem V. E# - e é até um defeito meu - que 
eu tenho muita dificuldade em me emodonar, 
em ter uma reação impensada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Deve ser 
um dos poucos defeitos de V. Ex" 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Eu 
tenho vários, Senador, infelizmente. Não obstante, 
em vários momentos tive que me conter para 
não entrar, também eu, nessa ciranda de irracio
nalidade. E, quando se suspendeu a negociação 
ontem à noite - e devo dizer, porque é a bem 
da verdade, que não foi o Senador Mário Covas 
quem suspendeu, mas apenas encaminhou um 
lance a mais na negociação -, veio um setor 
que não estava negociando conosco, que era tam
bém do Centrão, e disse;. ''Vamos para 6 voto". 
Foi isso que suspendeu a negociação, antes de 
haver uma resposta. Não foi o Senador Mário 
Covas.lsso tudo é uma espécie de moto contínuo 
que leva à inviabilidade prática de termos Lima 
Constituição, como o Brasil espera. Senador Jar
bas Passarinho, solidarizo-me com V. Ex" que tem 
toda razão. Conversei com o Presidente Ulysses 
Guimarães e acho que, pelo menos, nessa fase 
que estamos de elaboração constitucional, é me
lhor que as dependências do Congresso -e não 
podemos dizer que somos um País totalmente 
civilizado- fiquem destinadas apenas aos traba
lhos da Constituinte, para evitar esses curtos-cir
Ci..litos; acho que devemos tornar medidas bas
tante drásticas para impedir quaJquer tipo de coer· 
ção que não seja a da palavra, que não seja aquela 
exercida pela opinião públiCa, sobre o vqto dos 
Constituintes. Não pode haver a mediação de vio
lências riSicas, de ameaças verbais o_u de utiliza
ção, como parece que hotNe, de moedas para 
aviltar o processo todo. lsso é inaceitável e por 
ai não se chega a outra c_oisa-senão àquela situa
ção da qual, graças a Deus, nos livramos, que 
é o autoritarismo. Isso é inevitávell Se formos por 
esse caminho, é questão- de-i-rúl:is ou menos tem
po para voltarmos às tristes épocaS em que não 
podíamos ter esse espírito que hoje temos, em 
que V. EJc<d estavam no Goyemo passado e eu 
era perseguido pelo Governo. Hoje, não ternos 
aqui nenhum problema de convivência e nenhum 
ressentimento, porque estamos pensando no fu
turo e não guardando mágoas do passado! De 
modo, nobre Sen3d6r - e falo pela Uderança 
do PMDB, acho que no Senado o PMDB pode 
faJar com mais tranqüilidade em nome de Ude
ranças do PMOB -, de modo que devemos fazer 
um esforço muito grande para voltar a colocar 
todo o nosso processo de decisão sobre os trilhos, 
mas, repito: apenas vimos a culminação de um 
processo de radica1ização que se iniciou no plano 
político e, devo dizer, não foi s6 da esquerda; 
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essa radicalização, efetivamerife, veio também de 
p-osições desassisadas de companheiros nossos 
que, em nome da vontade de constituir uma força 
nova e poderosa, acabaram por constituí-la sim, 
mas também levantaram outras forças menos po
derosas, mas muito ativas, para um confronto 
e isso esmaga a vontade do Pais, que é de uma 
Constituição democrática, modema, socialmente 
avançada e que permita o nosso crescimento. 
Felicito V. Ex!' pelo seu prõriLinciamento. --- -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Qostaria 
de fazer duas observações, se me permite o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso: a primeira, vol
tando à tese do Senadot_D_irceu Carneiro - va_
mos ver isso publicado- o que V. Ex' está dizen
do será objeto de publicação, divulgado em todo 
o País: não estamos trabalhando, estamos brigan
do entre nós e impedindo que a Nação tenha 
uma Constituição, e daí outra vez se agrava a 
questão da credibilidade do político. 

Num outro ponto, devo elogiar V. Ex•, se me 
permite, pela humildade que demonstrou, o que 
é um gesto de grandeza, no momento em que 
foi à tribuna e fez um apelo pelo entendimento. 
Àquela altura V. ~ talvez tenha se sentido mais 
desconfortável, no momento em que falou pela 
minoria. V. EX' está acostumado com ?1 maioria~ 
e admitiu a ininoria naquele instante. Mas conse
guiu vencer esse obstáculo e_fez o apelo. Só não 
concordo -e isso não é com V. Ex!', estou falando 
em tese- é que isso tenha sido um motivo para 
justificar aquilo que tem acontecido e que hoje 
aconteceu duas vezes no plenário da Constituinte; 
não explica nem justifica, no mElu entendimento. 

Quero concluir, Sr. Presidente, mas antes·quero 
ouvir o Senador João Menezes, meu ilustre colega 
pela Bancada do Pará. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Jarbas Passarinho, concordo com_ o posiciona
mento de V. EX', até com relação à atitude tomad<} 
pelo Presidente Ulysses Guimarães, Acho que S. 
EX' agiu muito bem: teve a calma precisa, a pa
ciência e o controle para evitar um mal maior, 
na manhã de hoje. Agora, esses fatos que hoje 
aconteceram vêm sendo preparados há algum 
tempo. V. Ex" Presidiu várias vezes a Comissão 
de Sistematização e, como observador que é, co
mo bom militar que foi, presta atenção a tudo 
o que se passa. As provocações eram diárias na 
discussão da Comissão de Sistematização. Havia 
uma acerbação constante e os doe,stos, os insul
tos eram, em todos os momentos, contra aqueles 
que não se colocavam a par das forças, digamos 
assim, extremistas ou daqueles radJcals, para ser 
melhor. Isso foi sendo suportado até que chegou 
a um ponto em que um grupo grande da Consti
tuinte, usando um direito democrático -porque 
democracia é isso, é liberdade de pensamento 
e de expressão - começou a se sentir demasia
damente pressionado. A opinião pública dizia isso 
e está aí refletindo, em todos os momentos, por
que fatores vários tomavam esse posicionamento 
dos radicais válido, pois os jornais estavam ai, 
os meios de comunicação, todos os dias e a todos 
os momentos, a trazê-_lgs _aos vídeQs, aos jornais 
e as rádios para defender um posicionamento. 
Isso criava a nós outros urna situação quase de 
inferioridade, porque o que a opinião pública ou
via era o que eles diziam -nos- meios de comuni
cação - e isso para nós era tnuito inferior, era 
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muito menor. Esse fato originou a reação, pois 
era uma maioria ·que estava sendo comandada 
e governada por uma minoria - desse fato hoje 
ninguém tem a menor dúvida -, até o ponto 
em que chegou o eminente Uder Fernando Hemi
qUe CárdOSo, depois de forillado esse grupo qUe 
se resQlveu chamar, não sei porquê, de Centrá o, 
quando da discussão inicial, e pediu para que 
esta não prosseguisse para entrar em conversa
ç-a-o. Apesar dos ânimos exaltados, naquele mo
mento, foi aceita a proposição do Senador Fer
nando Henrique Cardoso. S. Ex~" ficaram quase 
uma semana conversando, Senador Jarbas Pas
sarinho, e não tiveram condições de encontrar 
de um lado ou de outro, um denominador co
mum. Então, chegamos ao final e, qual era este? 
Era-votar. Que rrial havia em se votar? Votou-se 
e o chamado Centrão teve, hoje, um resultado 
.satisfatórió, mas não quis impor coisa nenhuma 
por já estar aceitando novas conversações, tanto 
assün que ficará para a seman21 que vem a decisão 
de como Irá funcionar o Regimento. Assim, acho 
que V. Ex' - com essa pequena história que 
contamos, porque também o Senador Fernando 
Henrique Cardoso contou a sua, então eu também 
posso contar a minh~ - ocupou a tribuna no 
momento exato, no momento preciso, porque 
não é possíVel se continuar a trabalhar como esta
mos fazendo._ Tem que haver ordem n~te Con
gresso, tem que haver respeitabilidade e, sobre
tudo, tem que haver seriedade, porque muita coi
sa que se faz, sabe-se, é na certeza de que o 
que se está fazendo não é sério, e somos inteli
gentes e capazes. Fiz esta interVenção no brilhante 
discurso que V. Ex!' faz cOm a verve costumeira, 
para dizer que estamos inteiramente solidários 
com a.s suas palavras, como estamos solidários 
com o seu pensamento em todo o exame _que 
fez, não só em relação ao procedimento da Presi
dência da Constituinte, como também ao posicio
namento que se deve tomar daqui para frente. 
~~to <;)brigado a v. EX' -

O Sr. Cid Sabóla d-e Carvalho - Gostaria 
de pedir um aparte a V. Ex-, antes que encerre. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. 
Apenas já vejo a ltiz vermelha da Presidência a 
meadvertir. Peço aos meus queridos companhei
ros do Senado que me ajudem a não ser censu
rado pela Mesa. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -A censura 
a V Ernesta hora, pouco importaria ante a impor
t.ância do seu depoimento e o valor dos apartes 
merecidos, até o presente momento. É evidente 
que a censura é quanto ao tempo e não quanto 
ao mérito; e, quanto ao mérito, ela não teria como 
existir diante de tanta sinceridade e acerto em 
suas palavras. Devo dizer, no entanto que acom
panhando o raciocínio de V. Ex", devemos deixar 
bem claro que nós, que o apoiamos nesta fala, 
não somos absolutamente contra as manifesta
ções populares, como possa amanhã haver uma 
exploração quanto a Iss-o. Muito pelo contrário, 
somos favoráveis demais às manifestações do po
vo, sejam aquelas que nos aplaudem, sejam aque
las que nos crucificam. Mas o que não podemos 
concordar, evidentemente, é que essa imensa 
pressão que se faz sobre a Constituinte se trans
forme da agressão moral em agressão física, e 
que esse grupo de pressão, entendido até oslimi-
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tes de seus aspectos sot:iológicos, não se trans
forme num instrumento da pior baderna. V. Ex", 
c_omo bom observador, como excelente_ Parla~ 
mentar, corno democrata de semPre ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- ... repele, 
evidentemente., aquilo que qualquer pessoa de 
bom senso repele. ~or isso, não é V. EX que 
o faz, somos nós, através da sua voz, somando 
a sua à nossa, pelos apartes que estamos a ofertar 
1'\eStã. hora. Mas que fique bem claro isso, que 
aqui eu já Talara nesta mesma tribuna, advertindo 
para a grande pfessão sobre a Constituinte; adver
tindo para a grande chantagem nacional, a tenta
tiva de se rotular tudo que se faz, tudo que se 
realiza, a tentativa de mistificar, a tentativa de dis
torcer, de tal sorte que é difícil obtermos uma 
informação precisa sobre aqui1o que realmente 
faZemos e sobre as nossas reais posições. Parece 
que confundir a nossa figura, criar, sobre a nossa 
imagem, uma camada de nevoeiro, parece que 
isso, no morrientõ, -ê um grande lobby nacional; 
iSSO- gera um desequilíbrio que é enfcicado por 
V. Ex~. Mas o enfocjue que V. Ex• dá é aquele 
da ordem, do respeito, da dignidade que todos 
nós temos, e merecemos, e por isso cobramos 
da Nação. Estamos diante de uma grande distor
çãO. Há os que não aceitam a Constituinte. uns 
porque repelem as conquistas populares; outros 
porque-querem enxergar essas coilquiStas, outros 
porque não qUerem Conquistar nada, querem 
Uma-ativielade paralela que leve o País a uma 
guerra civil, a uma distorção maior; outros porque 
desejam a interrupÇão desse exercício democrá,
titõ- ãõ-Qilal nos encontramos neste momento 
praticando. V. Ex' está coberto de razão. E o seu 
discurso faz jus à sua figura, aqiii nO SE:hãdO, 
e eu -Taçó questão de dizer, faz a figura de V. 
EX existente, desâe o teinpo em qUe esses exercí
cios _da democracia ainda não eram praticados. 
Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado a V. Ex', nobre Senador. 

O Sr. Carlos Chla(eUI- Permite V. Ex" um 
aparte? 

OSRJARBASPASSARINHO-Quço,por 
último e não por derradeiro, o nobre líder da 
Frente l.Jberal, Senador Carlos Chiarem. 

O Sr. Carlos Chlare:IU -Senador Passarinho, 
V. ~. certamente, não está preocupado com a 
luz vermelha, porque V.~ é um país verde, como 
acabou de dizer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não, tal
vez pela responsabilidade que eu tive, outrora, 
de tocar a campainha quando o discurso excedia 
o tetnpo·correspondent~. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Mas a minha inter~ 
venção é a mais breve possível. Creio que V. Ex• 
deixou bem claro, aqui, em todos os comentários 
quefez - e o fez tão densos, tão Valiosos sem 
perder esse seu admiravéç senso de humor tão 
oportuno, que caracteriza as pessoas inteligentes 
-tanto no que acontece no plenário, em certas 
circunstâncias, de maneira repetida, lamentavel
mente naConstituinte, como já aconteceu em ou~ 
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tra ocasiões. sobretudo hoje, Parece que aspes
soas não aprenderam, ou não ouviram aquele 
adágio espanhol, d w11ente no quibo d cortés, 
lamentavelmente. Gostaria, apenas, que V. EX• 
aceitasse a homenagem que lhe presto e que 
lhe prestamos como Bancada, com o nosso agra
decimento, porquanto V. Ex" tem a absoluta soli
darie_dade do Partido da Frente Liberai, V. Exl' está 
falando em nosso nome. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado. 

Mu[to grato a V. Ex~ por esse respaldo que me 
dá em nome da sua Bancada. As palavras do 
ilustre Uder, que é V. Ex", ficarão retiradas por 
mim como um penhor da minha gratidão futura 
e presente. 

Vou concluir, Sr. Presidente, e vou fazer de mote 
das palavras do Senador RonanTito o final do 
meus discurso. 

Nós falamos ainda há pouco aqui sobre demo.. 
cracia, necessidade da existência dosparlamen~ 
tos. Eu poderia dizer, como quando respondi ao 

' aparte do Senador Ronan Tito, que nem todos 
os lugares onde existe o Parlamento existe a de~ 
mocracia. Mas é absolutamente certo que onde 
não existe o Parlamento não existe a democracia. 
Faço um a_pelo ao Senado da República, aos 
Companheiros de todas as Bancadas desta Casa, 
que usemos de nossa influência, de nossa capaci
dade de interferir, de irlfluenciar e de orientar mes
mo eu diria- não fugiria deste verbo, -aqueles 
maisnovos, aqueles que talvez ainda pensem que 
democracia é apenas o muro sujo e a violência 
praticada contra o direito do voto e o direito 
do exerdcio pleno do nosso mandato. _ 

É o apelo que faço ao Senado da República, 
(Muito bem! Palmas. O orador é efusivamente 
cumprimentado,) 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Passa
rinho, o Sr. Jutahy Magalhães, JP-Secretán'o 
deixa a cadeira da Presidêncía que é ocupada 
pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, cofhd Lider do PFL, ao Sena
dor João Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como 
Líder do PFL. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

As palawas do eminente Senador Jarbas PasSa
rinho marcam uma pósíção do Senado da Repú
blica. Lembro que durante muito tempo temos 
falado aqui, constantemeilte, em relação às gre
ves que especam no nosso País, díariamente, qua
se que monitoradas. Essas greves têm um único 
sentido; procurar, talvez, tomar o Pais ingover
nável ou chegar a sua ub1idade final que será 
aquela da destruição do Poder Público. 

Quero, em nome do Partido da Frente Liberal, 
ler para que fique constando dos Anais do Senado 
Federal nota do nosso companheiro, Senador Hu
go Napoleão, hoje exercendo o cargo de Ministro 
da Educação: - -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Gabinete do Ministro 

Tendo em vista a paralisaçao das ativida
des do MEC, acarretada pela greve de seus 
funcionários, com graves riscos para a execu-
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ção de planos e programas educacionais e, 
considerando que o Ministério do Trabalho 
manifestou oficialmente o reconhecimento 
da mencionada ocorrência, o Ministro Hugo 

--- Napoleão conclama os servidores ao ime
diato retorno às suas funções, evitando, por 
conseguinte, a adoção das seguinte medidas: 

a) Apontamento de falta aos servidores 
que não compareCerem ao trabalho; 

b) Nastamento dos ocupantes de cargos 
de confiança (DAS,F AS,DAf) que aderiram 

__ ao movimento grevista; 
c) Disposição à Secretaria de Administra

ção Pública da Presidência da República -
Sedap, de todos os servidores grevistas; 

d) Solicitação à Sedap de candidatos ha
-bilitados em concurso público para imediata 
reposição da força de trabalho do MEC. 

e) Outras que se fizerem necessárias. 
Brasília- DF, 1~ de dezembro de 1987. 

- Coordenadoria de Comunicação Sodal. 

FSta nota é importante, porqlie me faz lembrar 
o artigo, publicado, hoje, no Correio Brazlllense 
do grande jornalista, João Emmo Falcão, quando 
ele declara que, no exercício de uma função, não 
se pode ser "bonzinho". 

Temos que, realmente fazer exercer a direção, 
dar o pleno exercício de sua função. t o que 
esperamos aqui. Que o Ministro Hugo Napoleão, 
nosso Colega e nosso Companheiro, procure, por 
todas as formas, terminar essa greve, Mas, caso 
ela continue, que S. Ex'! cumpra integralmente 
todos esses dados que aqui estão. Para isso, tem 
o Sr. Ministro a solidariedade completa do seu 
~artl~O:!_o Partido da Frente Liberal 

O ~r. Jo8o Lobo- Permite V. Ex• !,lm aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Com muita hon
ra, nobre Senador João Lobo. 

-- OSr. João Lobo---:" Eu queria dizer que acom
panhei a leitura da nota feita por V. Ex", nota essa 
que os jornais da Capital divulgaram, dada pelo 
Ministro Hugo Napoleão a respeito das várias gre
ves instaladas dentro do setor educadonal, trans
formando-o, naquele Ministério, em qualquer coi
sa de incontrolável _e_ ingovernável. Eu gostaria 
de dizer a V. Ex" que, se bem conheço o homem 
que é Hugo Napoleão, tenho a certeza de que 
S. Ex" esgotará todos os recursos, us~rá de toda 
a sua força, toda a sua brandura e paciência para 
contornar e evitar que esse processo continue. 
Hugo Napoleão é um homem de natureza branda 
e muito delicado no trato humano. Quando S. 
Ex" é levado a esses extremos, é porque a exaustão 
já está quase tomando conta da sua pessoa. Nes
ses momentos, quando Hugo Napoleão esgota 
toda a sua capacidade de tolerância- digo nesta 
Casa e afirmo a V. Ex_? -S. Ex? é capaz de tomar 
atitudes de extrema firmeza, de intransigência e 
de coragem, o que aliás, tem demonstrado ao 
longo da sua vida pública. A meu ver, o Ministro 
Hugo Napoleão continuará a negociar, com essa 
sua paciência e educação tão bem conhecidas 
desta Casa. Mas, nos momentos precisos, S. Ex" 
usará de fumeza e dureza inquebrantáveis, atin
gindo todos os seus objetivos. Esta Casa pode 
estar certa de que S. EX' não tergiversará no cum
primento do dever, que considera missão sua, 
para chegar a bom termo esla greve que está 
assolando o Ministério da Educação, 

O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato, Se
nador João Lobo, pelo aparte de V. Ex_?, na certeza 
de que confiamos que, quem sabe, S. Ex•, o Minis
tro Hugo Napoleão, está fincando um marco 
contra essa greve revolucionária que se espalha 
por toda a Nação brasileira. 

Fica, portanto, aqui, com essas ligeiras palavras, 
a nossa solidariedade, a solidariedade do Partido 
da Frente Liberal. O Ministro Hugo Napoleão, te
nho certeza, contará conosco e - potqUé não 
dizer - contará também com a solidariedade do 
senado da República. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa) -
Sobre a mesa, comunicação que vai_s~r lida pelo 
Sr. Primeiro~Secretárío. 

· E lida a seguinte 
Brasma, 3 de dezembro de 1987 

OF. N• 88/87 

Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no Regimento Inter

no desta Casa, solicito a V. Ex? a inclusão do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho na Corrlissão 
Especial que examina o PLC n~ 1 1 8/$4, que insti
tui o Código Ovil, como membro titular. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Ex" meus protestos de estisma e consideração. 

Senador Fernando Henrique Cardoso, Uder 
doPMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Será feita indusão solicltada 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 70 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 29, de !987 (n' 5.084/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a regulamentação da ativídade de Zelador 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, com emenda de 
redação proferido em Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do projeto, _em turno (mico, sem pre
)JízO da emenda, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perw 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação da emenda de redação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Lei da Câ· 
mara n" 29, de 1987 (n' 5.084, de 1985, 
na Casa de origem). 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
- de Lei da Câmara n!> 29, de 1987 (n~ 5.084, de 
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1985, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
regulamentação da atividade de Zelador e dá ou~ 
tras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1987.
Vírgllio Távora, Relator. 

Redação final do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 29, de 1987 (n' 5.084/85, na Ca
sa de origem), que dispõe sobre a regula
mentação da ativldade de mãe social e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacion~l decreta: 
Art 19 As instituições sem finalidade lucra· 

tiva, ou de utilidad~ pública de assistência .ao me
nor abandonado, e que funcionem pelo sistema 
de casas-lares, utilizarão mães sociais visando a 
propiciar ao menor as condições familiares ideais 
ao seu desenvolvimento e reintegração sodal. 

Art. 2~ Considera-se mãe social, para efeito 
desta lei, aquela que, dedicando-se à assistência 
ao menor abandonado, exerça o encargo em rúvel 
social, dentro de casas-lares. 

Art 39 Entende-se como casa-lar a unidade 
residencial sob responsabilidade de mãe social, 
que abrigue até 10 (dez)_ menores. 

§ 111 As casas-lares serão isoladas, formando, 
quando agrupadas, uma aldeia assistencial ou vila 
de menores. 

§ 29 A instituição fixará os limites de idade 
em que os menores ficarão sujeitos às casas-lares. 

§ 39 Para os efeitos dos b~nefídos previden
ciários, os menores residentes nas casas-lares e 
nas Casas daJLNentude são considerados depen
dentes da mãe social a que foram confiados pela 
instituição empregadora. -

Art. 411 São atribuições da mãe social: 
I- propiciar o surgimento de condições pró

prias de uma família, orientando e assistindo os 
menores colocados_ sob _seus ·cuidados; 

U -administrar o lar, realizando e organizando 
as tarefas a ele pertinentes; 

m-dedicar-se, com exclusividade, aos meno
res e à casa-lar que lhes forem conftados. 

Parágrafo único.- A mãe social, enquanto no 
desempenho de suas atribuições,_ deverá residir, 
juntamente com os menores que lhe forem con
fiados, na casa-lar que lheJor de_stinada. 

Art. 511 À mãe social ficam assegurados os 
seguintes direitos: -

1-anotação na Carteira dé Trabalho e J?revi
dência SoCial; 

U- remuneração, em valor não inferior ao salá
rio mínimo; 

lll- repouso semanal remunerado de 24 (vinte 
e quatro) horas consecutivas; 

N -apoio técnico, administrativo e financeiro 
no desempenho de suas funções; 

V-30 (trinta) dias de férias a:ri.LJais ~mune
radas nos termos do que dispõe o Capítulo N, 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

VI- benefícios e serviços previdenciários, in
clusive, em caso de acidente dQ. trabalho, na quali
dade de segurada obrigatória; 

VII- gratificação de nc:ttaUJ3~ s.;3lário); 
VIII- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

ou inden!zação, nos termos da legislação perti-
nente. __ 

Art. 6Q O trabalho desenvolvido pela mãe so
cial é de caráter intermitente, realizando-se pelo 
tempo necessário ao deSel'flpenho de suas tare
fas. 
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Aft., 7o Os salários devidos à mãe social serão 
reajustados de _;~cardo com as disposições legais 
aplicáveis, deduzido o percentual de alimentação 
for_neci.çla pelo empregador. 

Art. a~ A candidata ao exercfclo da profissão 
de mãe social deverá submeter-se à seleção e 
treinamento específicos, a cujo ténnino será verifi
cada sua habilitação.-

§ 1 o O treinamento será composto de um 
conteúdo teórico e de uma aplicação prática, esta 
sob forma de estágio. 

§ 29 O treinamento e -estágio a· que se refere 
o parágrafo anterior não excederão de 60 (sessen
ta) dias, nem criarão vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 

§ _J9 A estagiãría deverá estar segurada contra 
acidentes_ pessoais e receberá alimentação, habi
tação e bolsa de ajuda para vestuário e despesas 
pessoais. 

§ 49 O Ministério da Previdência e Assistência 
Sodat assegwará assistência médica e hospitalar 
à estagiária. 

Art. 9' São condições para admissão como 
mãe social: 

a) idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos; 
b) boa sanidade fisica e mental; 
c) curso de primeiro grau, ou equivalente; 
d) ter sido aprovada em treinamento e estágio 

exigid~~ _por esta Lei; 
e) boa conduta social; 
f) aprovação em teste psicológico específico. 
Arl 1 O. A instituição manterá mães sociais 

para substituir as efetivas durante seus períodos 
de afastamento do serviço. 

§ 1? A mãe soclal substituta, quando não esti
ver em efetivo_serviço de substituição, deverá resi
dir na _aldeia assistencial e cumprir tarefas deter-
minadas pelo empregador. -

§ 29 A mãe social, quando no exerddo da 
substituição, terá direito à retribuição percebida 
pela titular e ficará sujeita ao mesmo horário de 
trabalho: 

Art, n~- _As instituições que fundonam pelo 
sfst~a de c.asas-lares_manterão, além detas, Ca
sas de Juventude, para Iovens c9m mais de 13 
anos de idade, os quais encaminharão ao ensino 
profissionalizante. 

Parágrafo único. O ensino a que se refere o 
caput deste artigo poderá ser ministrado em co
mum, em cada aldeia assistencial ou em várias 
dessas_ aldeias asSistendais reunidas, ou, ainda, 
em outros estabelecimentos de ensino, públicos 
ou -privados, conforme ju1gar conveniente a insti
tuição. 

Art_ 12~ Caberá à administração de cada al
deia assjs_tendal providenciar a colocação dos 
meno~s no mercado. de trabalho, como estagiá
rios, aprendizes ou como empregados, em esta
bele.cime_ntos públícos ou-privados. 

Parágrafo único. As retribuições percebidas 
pelos menores nas condições mencionadas no 
caput deste artigo serão assim distribuidas e des
tinadas: 

l-até 40% (quarenta por cento) Para a caSa
-lár à qUe -estivei""eni Vinculados, revertidos no cus~ 
teia de despesas com manutenção do própljiO 
menor; 

11-40% (quarenta por cento) para O menor 
destinados a despesas pessoais; 

iii-até 30% (trinta por cento) para depósito 
em caderneta de poupança ou equivalente, em 

nome do menor, com asslstência da instituição 
mantenedora, e que poderá ser levantado pelo 
menor a partir dos 18 (dezoito) anos de idade. 

Art 13. Extinto o contrato de trabalho, a mãe 
social-deverá retif-ar-se da casa-lar que ocupava, 
cat?endo à entidade ~mpregadora providenciar a 
imediata substituição. 

Art. 14. As mães sociais ficam sujeitas às se
guintes penalidades aplicáveis pela entidade em
pregadora: 
I-advertência; 
II- suspensão; 
nr-demissão. 
Parágrafo único. Em caso de demissão sem 

justa causa, a_ m_ãe social será indenizada, na for
ma da legislação vigente, ou levantará os depO
sitas do Fundo de GBrantia do Tempo de SeMço, 
com os acréscimos previstos em lei. -

Art. 15.. AS casaS-lares e as aldeias assisten
ciais serão mantidas exclusivamente com rendas 
próprias, doações, legados, contribuições e sub
venções de entidades públicas ou privadas, veda
da a aplicação em outras atividades que não se-
jam de seus objetivos. · 

Art. 16. Fica facultado a qualquer entidade 
manter casas-lares, desde que cumprido o dis
posto nesta Lei. 

Art. 17. Por menor abandonado entende-se, 
para os efeitos desta Lei, o "menor em situação 
irregular" pela morte ou abandono c!os pais, 'Ôu, 
ainda, pela incapacidade destes. ;~-- __ · 

Art. 18. As instituições que mantenham ou 
coordenem o sistema de casas-lares para o aten
dimento gratuito de menores abapdonados, regis
trados corno tais no Conselho Naciotial do Ser
viço Social, ficam isentas do fecolhimento dos 
encargos patronais à previdência social, 

Art. 19. As relações do _trabãího previstas nes
ta Lei, no que couber, aplica-se o djsposto nos 
Capítulos I e l\L_ do Título H, Seções N, V e VI 
Qo Capítul9 N dO titulo III e nos Títulos IV e VIl, 
todos da Consolidação daS Leis do Trabalho-
CLT: . I_._. - - -

_ Art. 20. Incumbe às -autoridades competen
tes do Ministério do Trabalho e do Ministério Cfa 
Previdência e AsSistência Social, Óbservadas as 
áreas de atuaçao, a fiscalizc;ção dO dispostO nesta 

-Lei, çompetin~o à Jt,~~t!;a ·ao Trabalho dírimir as 
controvérsias entre e_mpregado e empregador. 

Art: 21. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 22. Revogam~ as disposições em con-
trário. ~ ' 

O SR. PRESIDErfTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão a matéri;:t é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos tennos-regimentais. 

O projeto vai ·à sariçáO. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira) 
-Item2: 

Votação, em turno único, do ProjetO de 
Resolução n9 375, de 1987, que autoriza a 
Prefeltur_a_ ~nicipal de Feira de Santana, Es
tado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgná<:io Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será fida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Anal do Projeto de Resolu
ção n" 375, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 375, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munictpal de Feira de Santana (BA) a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em crt.JZados, a 400.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1987. _..:. 
Ruy Bacelar, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 375, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, inciso VI, da ConstJlulção, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE i 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Fei
ra de Santana, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crécHto no valor cor
respondente, em cruzados, a400.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia, nos termos do art. 2e 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a40Q,OOO,OO Obrigações 
do Tesouro Na dona!- OTN, junto à Caixa Eco
nõn:-ica Fed~a!, e_sta na quaUdade de gestora do 
Funao de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de drenagem e pa
vimentação poliédrica -no Munldpio, 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE(José Ignácio Ferreira) 
-Em diSCussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encetrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, indeperidente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) 
-Item3: 

Votação, em turno único! do Projeto de 
Resolução n9 376, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Es
tado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspc:mdente, em cruzados, 
a 453.600,00 úbrigaçOes -do TesourO Nacio
nal- OTN, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

:~ yotação o projeto. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- Sob~e_ a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretárlo. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
.,.. 376, de 1987. 

O _Relator apresenta a redação final do ~ojeto 
de Resolução no 376, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 453.600,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1987, Ruy 
Bacelar, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 376, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Consti
tuição, e-eu - , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Autoriza a Prefeitnra Municipal de 
Feira de Santana, Estado da BahJa, a 

--- -- contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
453.600,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
- Art. lo É a Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 453.600,00 Obrigações 
do Tesouro Nacjonai-_OJN,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Soda!, FAS, 
destinada à implantação de sistema de drenagem 
e pavimentação, no Município. 

Art:. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua; publicação. 

__ _p SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a cUscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
deftriltiv.,inente aprovada, independente de vota
Ção, -nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEJ'IITE (José fgnácio Ferreira) 
-Item4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nç 377, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lbicaraí, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
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350.000~00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prorêridO em ple· 
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

mancecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira} 
-Sobre a mesa, redaçâo final que Será lida pelo 
Sr. }9-Secretário. 

I:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 377, de 1987. 

O Relator apresenta a redação finaJ do 
Projeto de Resolução n9 377, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ibicaraí, Es
tado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 350.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
nal-OTN:. 

Saia das Sessões, 3 de dezembro de 1987. 
Ruy Bacelar, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Reso
lução n9 377, de 1987. 

Faço sa&er que o Senado Federal aprovou, nos 
teiTnos dÕ artigo 42, -ii:lciSo Vl, da ConstitUição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne - • DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbi
caraí, Estõido da Bahla, a contratar ope-
ração de crédito no valor con-esponden
te, em cruzados, a 350.000,00 Obriga

-ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de lbicaraí, 

Estado da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Reso
lução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterado 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 350.000,00 Obrigações do tesowo 
Nacional- OTN,junto à Caik Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apo[o ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
nada à implantação de drenagem de águas plu
viais e servidas, pavimentação em paralelepípedo 
e calçadas em concreto, no município. 

Art. .29 Esta resolução entra em vlgor na data 
de sua publfcação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa) 

N.3o havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ItemS: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução no 378, de 1987, que autoriza o Gover
no do Estado do Espírito Santo a contratar 
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operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 6.172,87 Obrigações do TeR 
souro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perR 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1" Secretário. 

~ lida a seguinte: ~ 
Redaçáo llnoi ~ Projeto de R.-.çi;o 11" 

378, de 1987. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 378, de 1987, qU:e autoriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
CYUU~dos, a 6.172,87 OTN. 

Sala das Sessões, 3 de.dezembro de 1987.---:
José Ignácio Ferreira, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação flnaJ do Projeto de Resolução 
n• 378, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constitutção, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Espí
rito Santo a contratar operação de cré
dito no valor coJTeSpondente, em cruza
dos, a 6.172,87 Obrigações do Tesouro 
l'laclonal- 01'1'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Govem_Q do Estado do Espírito 

Santo, nos terrilos do ãi'tig6 ~~ dã Resolllção nç_ 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Reso
lução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, _a 6.172,87 ObriQaçõeS-do Tesouro Nacional 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinada à cons
trução e instalação de clínica médico-odontoló
gica, no Estado. 

Arl 2" Esta Resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
- Em discussão_ a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos _regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução- no 379, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Espirita Santo a con
tratar operação de crédito no valor corr~ 
pendente, em Cfl@.dos, a 3ª~6,78 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação do projeto. -
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 379, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final dO Projeto 
de ResOlução n9 379, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do EspiritQ Santo a contratar 
operação de crédito no valor_ correspondente, em 
cruzados, a 3.356,78 OTN. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro d~ 1987. -
José lgnádo F~ Relator. 

.. ____ .ANEXO AOPMéCJ;R 

Redação final do Projeto de Resolução 
-n'379, de 1987. 

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 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es
púito Santo a contratar operação de cré
clto no valor correspondente, em cruza. 
00., a 3.356, 78 Obrtgaç6es do Tesouro 
l'ladonàl - om. 

osenado Fedefaf(esolv~: 

· Art:. )9 É o Govémo do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art 29 da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela RE$0lu
ção n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Pederal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos,-ª _33;i6,_76 Obrigações do T escuro Nactonal 
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
Uª-. qualidade de gestora do Pundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS~ destinada à am
pliação das atividades agropecuárias da Peniten
ciária Agrico!a do Estado. 

Art 29 Esta resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José !gnádo Ferreira) 
"'-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É-lida a·Seguiilte 

O SR. PRESJDENIE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a _discussão, a mat~ria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen

-tais. 
_ A matéria vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDENI'E (José lgnácio Ferreira) 
-Item 7: -

_ __ Yotaçáo, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 380, de 1987, que autoriza o 
GovernO do Estado do Espírito Santo a con
tratar oPel-âçãO~ de crédito no valor corres-

- 12Q_ndente, em cruzados. a 336.080,33 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 
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Em votação o projeto. _ 
Os Srs. Seria dores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Sobre a mesa. redação final que vai ser lída 
pelo Sr. Primeiro-5ecretário. 

Ê lida a seguinte 

Redação lbial do Projeto de Resolução 
n" 380, -~ 1987. 

O Relator apresenta a redação final dp Projeto 
de Re_solução n\' 380, de 19e7,_qu~ a~toriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédito no valor ~orrespondente, em 
cruzados, a 336.080,33 OTN. · 

Safa deis Sessões, 3 de dezembro de 1987.
José lgnádo Ferreira, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 380, de 1987. 

Faço saher que o Senado Federal aprovOu, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESO!.UÇÃON' , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es
pírito Santo a contratar operação de cré

-~to._no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 336.080,33 Obrigações do Tesou
ro l'ladonal- 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do Espirita 

Santo, nos tennos do a_rt. 2~ da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu· 
ção n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado_ Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a336.080,33 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - orn, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta ria qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS,_ de:stíilada_"_à 
implantação de estabelecimentos penais, no Es
tado. 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 381, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Es
pírito Santo, a contratar operaçãO de crédito 
no valOr correspondente, em cruzados, a 
110.757,17 Obrigações do T escuro Nacional 
~oTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em ple-
nário. -
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Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Sobre a mesa, redaç~o final que vai ser lida 
pelo Sr. Primeiro-SecretáriO. - -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Reso~ 
lução n' 381, de 1987. 

O Relator apresenta a redaç.ão final do Projeto 
de Resolução n9 381, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de VItória (ES} a contratar 
operaçáo -de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 110.757,77 OTN. 

Saia das Sessões, 3 de dezembro de 1987. -
Gerson Camata, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 381, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpa! de VI
tória, Estado do Espúito Santo, a contra
tar operação de crédito no valor.corres
pondente, em cruzados, a 110.757,77 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

O Senado Federai reSolve: _ 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Vitória, Es

tado do Espirita Santo, ilos- termoS do artigo 2~ 
da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherado pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de_l985, ambas do Seriado Federal, autorizada 
a contrata·r operação de_ crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 11 O. 757,77 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade áe gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada á implantação de complexos de 
educação, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
- Em díscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 382, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória, Estado doEs
pírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
452.142,00 ObriQações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 
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PARECER F'AVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
~rovado. 

O SR. PRESIDENTE (.!osé Jgnácio Ferreira) 
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

.t: lida a seguinte 

--~itçáo final do Projeto de Resolução 
n• 382, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 382, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a cOntratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 452.142,00 OTN. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de .1987. -
Gerson Camata, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
... 382, cle1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpa! de VI
tória, Estado do Espirlto Santo, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 452.142,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

OSeOado Feder8l resolve: 
Art. i~ É a Prefeitura Municipal de Vitória, Es

tado do Espírito Santo, nos termos do artigo 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1946, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, amhãs do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.52.142,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à urbanização de favela. aterros, 
pavimentação e drenagem, no Município. 

Ait: 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de Sl,J.a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encetada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota

-ção, nos termos regimentais. 
A matéria vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item to: 

" DisctJssáo, em twno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 15, de 1987 (n9 8.420/86, 
na Casa de origem), de infciativa do Senhor 
Presidente da Repúbfica, que dispõe sobre 
a liquidação de débitos previdenciários de 
sindicatos e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos temÍos do art. 6~ da Resolução no 1, de 
1987, aPsesidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para -emitir parecer sobre projeto 
de resolução. 

O SR. NELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Atendendo a exposição de motivos do Minis
tério da Previdência e Assistência SoCiãl, o Sr. 
Presidente da República encaminha à apreciação 
do Congresso Nacional o presente projeto que 
objetiva proporcionar a liquidação dos débitos de 
entidades sindicais com a Previdêilda Social. 

Trata-se de uma fomia de composição amigá
vel dos referidos débitos,_ que serão liquidados 
através de convênios destinados~ à prestação de 
serviços complementares de programas desen· 
volvidos pelas entidades integrantes do SINPAS 
(Sistema- Nacional de Previdência e Assistência 
Social). 

Deixa claro a mencionada exposição de moti
vos que a cobrança dos débitos acumulados da 
maioria dos sindicatos tem sido "pouco signifi
cativa" e até comprometedora das atividades de 
cunho social por eles prestadas. Assim, dentro 
de uma abordagem ampla do problema, verifi· 
ca-se ser possível a compatibilização dos interes
ses da Previdência Social e -clãs entldades envol
vidas, uma vez que os serviços que serão conve
niados representam, na verdade, uma redução 
dos gastos que o sistema teria com esses mesmos 
serviços. 

Demais dlsso, estabelece o projeto, corno con
dição para a manutenção dos acordos, o recolhi
mento pontuai das contribuições vincendas após 
a consolidaçã-cr dos c:l.~bitos. "Isso significa real 
incremento da realização da receita previdenciá
ria" e, portanto, "maiores recursos para o desen
volvimento das atividades finalísticas das entida
des do Sinpas". 

O projeto, ao nosso ver, se reveste de Signifi
cativa importância para as entidades sindicais, em 

-SUa maioria afligidas por constantes dificuldades 
financeiras. De outro lado, evita o recurso a medi
das coercitivas que teria a Previdência Social de 
tomar para a cobrança _de seus créditos, com 
reflexos de natureza social, inevitavelmente, nega
tivos. 

Por tudo isso e considerando que a medida 
proposta atende aos interesses de ambas as par
tes, manifestamo-nos pela aprovação do presente 
projeto. 

E este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Emenda R' 1 (de PleMrio) 

O parágrafo único do art. J9 passa a ter a seguin
te redação: 

"Art. 1• ·------=--.. ...:-· ----· . 
Parágrafo único. Somente poderão ser 

objeto de aplicação do disposto nesta lei os 
débitos previdenciãrios, dos sindicatos, ven
cidos até o último dia do mês anterior ao 
da publicação dela." 



Dezembro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) Sexta-feira 4 3587 

Justlflc;ação 

Com o transcurso de dilargado lapso de tempo 
desde a apresentação do projeto, reconhece:-s_e__ 
como impera:tiva a necessidade _de atualizar a da
ta-limite para aproveitamento dos b_e:nefidos nele 
contemplados, que seria a de 30 -~de _setembro 
de 1986. Emenda modificãtiva deu _ao -parágrafo 
único do art. 16 da propositura outra configuração, 
para abranger os débitos_ "vencidos até 60 -dias 
anteriores à publicação desta lei". 

Entretanto, tal formulação, embora corrija a res
bita abrangência do texto original, propricia a inci
dência da data-limite em mê~ incótnpleto, poden
do gerar, com isso, uma sêrie .de çlificuldades 
na implementação da salutar medida proposta. 

Portanto, impõe-se adotar a nova redaçã-o aqui 
oferecida, para remediar o inc_onveninete apon
tado. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1987. -
Rachld Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (José lgná<:io Ferreira) 
-Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa._) 

Não havendo quem peç-a a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disci,IS_são, concedo a palavra ao 
nobre SenadoJ Netson Carneiro, para proferir pa
recer sobre a Emenda n~ 1 , de Plenário. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB - RJ. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Meu parecer é contrário, pelos argumentos que 
constam-da própria Exposição de Motivos do Titu
lar da Pasta da Previdência Social, a.dotada em 
Mensagem pelo Senhor Presidente da República. 

Diz S. Ex" o Sr. Ministro da Previdencia So_cial: 
"A proposta toma viável a quitação dos_ débitos 
dessas entidades, sem a neCessid~de de recorrer 
a medidas coercitivas, reduzindo-se substancial
mente os custos _operacionais, com sua cobrança, 
com reflexos positivos na_área social," 

Ressalva antes que, além da compabbilização 
de interesses da Previdência Social e das _e_ntldaR 
des envolvidas numa proposta de solução que 
Viabiliza a liquidação dos débitos previdenciários, 
estabelece o projeto, como condição para manu· 
tenção dos acordos, o recolhimento pontual das 
contribuições que se venceram posteriormente 

A Presidência. noS termos do art. 6<? da Resolu
ção n_<.> 1, de 1987, designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre o pro
jeto de lei. 

_() SR. r!ELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB - RJ. 
Pata emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
- OflgThâiiO-do Poder ExecutiVO vem a esta Casa, 

para exame, após ter sido aprovado na Câmara 
dQ§.L)~putados, o presente projeto de lei que dis
põe, "que as entidades esportivas e recreativas 
poderão liquidar seus débitos previdenciários ven
cidos até 60 (sessent&) dias anteriores à publica-
ção desta Lei." _ 

Os créditOs das entidades deverão ser apresen
tados por serviços complementares ao desenvol
vffiiento de programas de quaisquer das entida
des qUé compõem o Sinpas, mediante contrato 
ou convêriio. 

Condiciona, ainda, a manutenção do acordo 
à comprovação do re<:olhimento regular das con
tribuições vincendas a partir da competência do 
tnês em que este for assinad_o. 

A medida proposta pelo Poder Executivo com
patibiliza os interesses das entidades esportivas 
e recre~tivas e os da própria Previdência, evitando 
a necessidade de recorrer-se a medidas coerci~ 
tivas qüe elevam os c_ustos operacionais, para a 
cobrança de débitos previdenciários, além de 
apresentar reflexos positivos na área social. 
_ Diante do exposto, somos de parecer favorável 

à aprovação do presente projeto de leL 
E o parecer, Sr. Presidente. 

O Sli~ ·pRESIJjEtfrE (José lgnácio Ferreira) 
:.:... Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a _disç_l!SS.ão. 

Ençerrada a. discussão, a votação da matéria 
proceder~se-á na sessão seguinte, nos termos re· 
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Item 12: 

-- ----orsctissão, em turno único, do Projeto de 
- LeídO Senado n9 46, de 1987-DF, que altera 

a legislação da Taxa de Limpeza Pública, ins
tituída pela Lei n4 6.945, de 14 de setembro 
de 1981. (Dependendo de Pareceres.) 

à consolidação dos débitos. Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de 
Isso significa real incre~ento d_a realização da 1987, a Presidênda designa o eminente Senador 

receita previdenciária, o que contribuirá efetiva- - Wifson MartlnSÇtara emitir parecer sobre o Projeto 
mente para propiciar maiores recursos para o de- de Lei do_Senado no 46;_de 1987 DF, em nome 
senvolvimento das atividades finalístfcas das enti- da ComisSão de Constituição e Justiça. 
dades do Sinpas. Sr. Pr~sidente, por e_sses m~ti- 0 SR.- WILSON MARTINS (PMDB _ MS. 
vos, o parecer ê contráno à emenda de plenáno. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena

O SR. PRESIDEI"ff'E (José Jgnácio Ferreira) 
- É contrário à emenda apresentada. A votação 
da matéria proceder-se-á na sessão seguinte, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreirà) 
-Item tt: 

Discussão, em tumo único, do Projeto de 
Lei da Câmara n>:> 17, de 1987 (n<> 8.419/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do SeniTor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a liquidação de débitos previdenciárlos de 
entidades esportivas e recrej)tivas. (Depen
dendo de Parecer.) 

dares: 
O Senhor Presidente da República, nos termos 

do artigo 51, combinado com o artigo 42, item 
V, da Constituição Federal, submete, com a Men
sagem n~ 579187, à consideração do Senado Fe
deral o projeto de lei que altera a base de cálculo 
da Taxa de Limpeza Pública do Distrito Federal, 
in~ltuída pela Lei n~ 6.945, -de 14 de setembro 
de 1981. 
- Com a mOdificação pretendida, os coeficientes' 

· _utiliz.ado_s__o-ª-óeterminação do tributo devido pas
sarão a ser aplicados não mais sobre os valores 
de referências, mas sobre a' Unidade Padrão do 
Distrito Federal, prevista no artigo 29 do Decre· 

to-Lei n~ 2.316, de 23 de dezembro de 19~q, q1,1e 
alterou o Código Tributário do Distrito Federal. 
A modificação implicará aumento rea1 da Taxa 
de limpeza de 259,86% urna vez que_ o va1or de 
referência vigente em 1 q de janeiro de 1987 era 
de Cz$ 277,89, e o valor da Unidade de Padrão, 
na mesma data, era de Cz% 1 .000,00. 

Tal percentual, apesar de elevado, não será sufi
ciente para financiar as d_espesas de custeio do 
Serviço de Limpeza Pública -SLU, como salienta 
o Exm~ Sr. GovernadOs --n_a E)cpos1çã6 de Motivos 
ao Chefe da Nação. O Sr. Governador salienta, 
ainda, que a "adoção da Unidade Padrão do Dis~ 
tiito Federal como base de cálculo da Taxa de 
Limpeza Pública, Virá uniformizar o slstema tribu
tário, porque o Decreto-lei n~ 2.316, de 23 de 
dezembro de 1986, já determinou esta alteração 
para outras taxas cobradas pelo Distrito Fedei'al". 

O Projeto é constitucional e _não contém qual· 
quer injuridicidade. Quanto à técnica, o Projeto 
precisa ser aperfeiçoado em dois pontos: primei
ro, para, tomando mais clara a "mens legis" 
substituir o termo "legislação" por "base de cálcu
lo", segundo, para desdobrar em dois o artigo 
29, uma vez que <::ada dispositivo deve tratar de 
um s6 assunto: 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3<> Revogam-se as disposições em con
trárío. 

Com as Emendas sugeridas, somos pela apro
vação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-COnCedo a palavra ao eminente Senador Meira 
Filho para proferir o parecer d~ Comissão do Dis
trito Federal. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB-DF. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o 
artigo 42, item V, da Constituição Federal, sub· 
mete o _Senhor Presidente da _República à delibe~ 
ração do Senado Federal projeto de lei que altera 
a base de cálculo da Taxa de Limpeza Pública 
do Distrito Federal, instituída pela Lei n~ 6.945, 
de 14 de setembro de 1981. 

A alteração consiste em que os coeficientes 
utilizados na determinação do tributo devido pas
sarão a ser aplicados não mais sobre os valores 
de referência, mas sim sobre a Unidade Padrão 
do Distrito Federal, prevista nO artigo 2~-do Decre
to-Lei n~ 2.316, de 23 de dezembro de 1986, que 
modificou o Código Tributário do Distrito Federal. 

Como o Valor de Referência vigente em )9 de 
janeiro de 1987 era de_Ct~?77,89, enquanto a 
Unidade Padrão valia Cz$ t.OOO,OO,_a alteração 
ora proposta implicará aumento da Taxa de Um
peza Pública na ordem de 259,86% no próximo 
exercício de 1988, o que não discrepa muito da 
variação do valor da moeda no período. 

Todavia, conforme esclarece a exposição de 
motivos do Senhor Governador do Distrito Fede
ral, que acompanhou o projeto, tal acréscimo nem 
sequer é suficiente para a cobertura integral do 
custo das despesas com a limpeza pública do 
Distrito Federal, ?~.tingindo tão-somente 88,84% 
do dispêndio correspondente. 

O grande argumerlto em favor da medida, a 
nosso ~r. é de que ela virá uniformizar o cálculo 

_ das taxas cobradas pelo Distrito Federal, visto que 
o Decreto-Lei n~ 2.316, citado_,_já determinou, para 
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as demais taxas, fossem- elas determinadas em 
função da Unidade Pé1drão. 

Com relação à forma, entendemos apropriadas 
duas emendas ao projeto. A primeira substituiria, 
na emenda, o tenno "legislação" por "base de 
cá1cu1o" traduzindo fielmente o sentido da lei; a 
segunda desdobraria o artigo 29 em dois, para 
evitar a presença de assuntos diversos no mesmo 
artigo, como aconselha a boa técnica legislativa, 
passando a apresentar-se nos seguintes termos: 

"M 2• Esla lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3ç Revogam-se as disposições em 
contrário." 

Em face ao exposto e não havendo óbices le
gais ou constitucionais, somos pela aprovação 
do projeto com as duas emendas propostas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Os pareceres são favoráveis. Completada a 
instrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto, e das emendas em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro_ 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) 
-Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 47, de 1987-DF, que intro
duz alterações no Código Tributário do Dis
trito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n~ 
82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras 
providências. (Dependendo de pareceres.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Wilson Martins para emitir parecer sobre o projeto, 
em nome da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Fulcrado no art. 51 da Constituição Federal, 
o Eicelentissimo Senhor Presidente da República 
encaminhou ao Senado Federal a Mensagem n" 
581, de 1987, pela qual propõe alterações no 
C6digo Tributário do Distrito Federal (instituído 
pelo Decreto-Lei n" 82, de 26 de dezembro de 
1966), objetlvando: a) eleVar a alíquota do IPTU 
incidente sobre "imóveis exclusivamente residen
ciais edificados, com carta de habite-se"; e b) 
uniformizar o universo de contribuintes, suprimin
do as condicionantes hoje em vigor. 

O projeto em exame encontra respaldo no inci
so V do art. 42, combinadamente com o § 1 ~ 
do art. 17 da Constituição Federal e acha-se em 
perfeita sintonia com as normas de Direito Posi
tivo vigentes, garantindo, assim, sua normal trami
tação, eis que inexistente a eiva de inconstitucio
nalidade ou de injurididdade. 

No mérito, a exposição de motivos subscrita 
pelo Senhor Governador do Distrito Federal acen
tua as razões que o levaram a pleitear a modifi
cação das normas vigentes, dentre as quais desta-
camos: -

a) os imóveis residenciais objeto de locação, 
pela legislação atuai sujeitos à a!íquota de 1,00%, 
ao passo que a pertinente aos imóveis cx::upados 
pelo proprietário é de 0,25%: 
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b) o ônus do pagamento i:la alíquota mais ele
vada é sempre suportado pelo inquilino; 

C) com a adoção da nova sistemática, redu
Zem-se os custos administrativos, quer pela sim
plificação do cadastro imobiliário quanto pelo 
deScongestionamento do órgão competente, 
sempre a braços com reclamações sobre o lança
mento fiscal. 
_ A fundamentação uti]izada_pelo Senhor Gover
nadQf, _que exposamos como razão de decidir, 
diz da oportunidade e conveniência da aprovação 
do projeto, ftxando_ a alíquota do ifnposto predial 
de in16veis resideilciais em 0,30%, independen· 
temente de seu uso pelo proprietário ou pelo loca
dor. 

Ante o exposto, ressaltando o_ correto emprego 
da té_cnica legislativa e o exato cumprimento das 
normas regimentais, somos pela aprovação do 
projeto. 

É o parecer,-Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre o 
projeto, em nome da Comissão do Distrito Fe
deral. 
~o SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A proposição em tela, encaminhada pelo Poder 
EXecutiVo, nos termos dos arts. 51 e 42,- V, da 
Constituição Federal, por provocação do Senhor 
Governador do Distrito federal visa a alterar dis
positivos do Código Tributário Federal relativos 
ao Imposto PrediaJ e Territorial Urbano. 

A medida proposta cing~se à majoração de 
0,25% para 0,30% da alíquota do imposto inci
dente sobre os imóv~is exclusivamente residen
ciais edificados, com carta de habite-se. 

Por outro lado, o projeto aprova a pauta de 
valores venais dos terrenos e edificações do Dis
lrito Federa], na- forma do Anexo. 

As medidas em questão, na reaJidade, preten
dem atualizar os valores do IPTU, defasados em 
face _aos crescentes índices inflacionários e à pró
pria valorização imobiliária na área do Distrito Fe
deral. 

A providência contém, ainda, relevante caráter 
social, uma vez que estabelece tratamento mais 
benigno aos contribujntes de baixa renda. 

A adoção das medidas, em síntese, hão de pro
piciar uma arrecadação maior pelo Governo do 
Disbito Federal, possibilitando uma ação adminis
trativa mais eficiente, ao mesmo tempo em que 
restabelece a tão ensejada justiça tributária. 

Pelas raz_ões expostas, somos favoráveis à apro
vação do presente projeto face a sua inegável 
conveniência. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- Os pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
á discUssão do projeto eim turno único~ (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
--- Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O_ SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Item 14: 
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Discussao, em turno único, do Projeto de 
Resolução n?190, de 1987 (apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n~ 14, de 1987), 
que suspende a execução do art. 93, do De
creto-Lei n? 37/66, declarado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDErflE (José lgnácio Ferreira) 
-Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9191, de 1987 (apresentado pela 
Comissão de ConstituiÇão e Justiça como 
conclusão de seu Parecer no 15, de 1987, 
corn voto vencido do Senador João Men~ 
zes), que suspende a execução da expressão 
"bacalhau" constante do § 21 que o Decreto 
n? 14.737, de 15-2-80, do Estado de São 
Paulo acrescentou ao art. 59 do regulamento 
do Imposto de Circulação de Mercadorias, 
aprovado pelo- Decreto n~ 5.41 O, de 30 de 
dezembro de 197 4, daquele Estado. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEI"ffE (José lgnáclo Ferreira) 
-Item 16: 

Mensagem n~ 280, de 1987 \ri~- 456/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom J~ 
sus da Lapa, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 13.157.89 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
l987, a Presidência designa o eminente Senador 
Auteo, Mello para emitir parecer sobre o projeto 
de resolução. 

O SR. AaREO MELLO (PMDB - AM. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 280, de l987, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA) 
contrate, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte opera
ção de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Bom Jesus da 
Lapa 

12 Localização- (sede): Praça Marechal Deodo
ro, SJN. Bom Jesus da Lapa!BA. CP: 47600 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados a até 
13.157,89 OTN. 

22 Objetivo: implantação de Ent:i-epostõS de 
Pesca. 
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23 Pr.ázo: carência: até03-~êsyarios. Amorti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o firianciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais~ Lei Municipal n" 493, 
de 19 de agosto de 1986, piJblicadã -no Diário 
Oficial do Estado da Bahia, em 17 de setembro 
de 1986. · 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a aJta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 384, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa (BA) a contratar 
operação de crédito no valor coJTeSpon
dente, em cruzados a 13.157,89 OTN. 

O-Senado Federal resolve: 
Arl 1<- ÉaPrefefturaMunlcipaldeBomJesus 

da Lapa (BA), nos termos do artigo 29 da Resolu
çã-o n9 93176, alterado pela Resolução n" 140, 
de 1985, ambas do Senado-Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.157,89 OTN, junto 
à Caixa Econôinica Federal, eSta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de Entrepostos de Pesca. 

Arl 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Em cliscussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão;- a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDEN1E (José Jgnácio Ferreira) 
-Item 17: 

Mensagem n• 281, de 1987 (n• 457/87, 
na origem), relativa à proposta parã. que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom Je
sus da Lapa, Estado da BAhia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 17.857,14 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

Nos termos do art. &da Resoluçao n• 1, de 1987, 
a Presidência designa o eminente Senador Aureo 
Mello para emitir parecer sobre a mensagem, com 
o respectivo projeto de resolução. 
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-O sJi ÁUREO MELLO .(PMDB - AM. Para 
emltlr parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 281, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Murücipal de Bom Jesus da Lapa (BA) 
contrate, Junto à Ca:lXa ~E:i::onômlca Federa( esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
DesenvoMmento Social- F AS, a seguinte opera
ção de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Bom Jesus da 

Lapa 
12 Localização (sede): Praça Marechal Deodo

ro, sfno Bom Jesus da Lapa/BA CEP: 47.600 

2.---Flilanciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

17.857,14 OTN. 
22- Objetivo: implantação de uma Central de 

Abastecimento. 
2.3 Prazo:- ca~ncia: até 03 (três) anos. Amorti

zação: 12 (do~e)_ aJ!OS. 
2.4 Encarg-os: Juro~_ de-1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de _variação das 
OTN. . 

2.5 .Condições de Uberaç'ãõ: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Munidpios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 493, 
de 19 de agosto de 1986 publicada no D.O. do 
Estado da Bahia, em 17 de setembro de 1986. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-_se nas normas operacionais do FAS. . . . . ·-·-

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal dura o período de func{ona
mento _da Assembléia acional Constituinte, opi
namos favorav-elmen , sob os aspectos econômi-
co.:finan~_ei~ le da matéria. 

Assim Sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 385, DE 1987 

~utorlza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa (BA) a contratar 
operação de crédtto no valor corTeSpon
dente, em cruzados, a 17.857,14 OTN. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1? ÉaPrefeituraMunicipaldeBomJesus 

da Lapa (BA), nos termos do artigo Z' da Resolu
ção no 93n6, alterado -Pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 17.857,14 OTN,junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao D_esenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de rede Central de 
abastecimento. 

-Art- 2~> EStá rêSOJução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É a parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio F!=:rreira) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

_[ião havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, _a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gi~entajs. - -

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) 
-Item 18: 

Mensagem n9 325, de 1987 (n~ 501/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Morro 
do Chapéu, Estado da Bahia, a contratar ope
raçªo de._ct"é:dito no valor correspondente, 
_em cruzados, a 52274,44 Obrigações do Te
so_uro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

Nos termos do art. 6,_ da Resolução n~ 1, de 
! 987, a Presidéncia designa o eminente Senador 
Aureo Mello para emitir parecer sobre a mensa
gem com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB- AM. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a M_ensagem n~ 325, de -1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Morro do Chapéu (BA) con
trate, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Morro do 
Chapéu 

12 Localização (sede): Rua Dias Coelho, 188 
Morro do Chapéu/BA · 
CEP:44 850 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
52274.44 OTN. 

2.2 Objetivo: construção de um ·mercado pú
blico_ 

2.3 PrazO: carência: até 3 (trê-s). Amortização: 
12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação:- o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n• 
404186, de 30 setembro- 86, púbiiéada- no DO 
do Estado da Bahia, em 24 Março de 1987. 

Nos aspectos econômico-financeiros. a_ opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vlsta a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 386, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
MoiTO do Chapéu (DA) a conb'atar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 52.274,44 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ .é: a Prefeitura Municipal de Morro do 

Chapéu (BA), nos termos do artigo 29 da Resolu
ção no 93/76, alterado pela Resolução n9 140/85, 
ambas do Senado FederaJ, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 52274,44 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à construção de um mercado pú
blico. 

Art. 2-9 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. . . 

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-é. na sessão seguinte, nos tennos re
gimentais. 

O SR. PRESIDEN1E (Jose lgnácio Ferreira) 
-Item 19: 

Mensagem n9 326, de 1987 Üt9 502/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Morro 
do Chapéu, Estado da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 59.455,83 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do· art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presjdência designa o eminente Senador 
Aureo Mello para proferir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB _: MIL Para 
emitir parecer.} Sr PreSidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 326, de -1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a aUtorização para que a Pre
feitura Municipal de Morro do Chapêti.. (BA) con
trate, junto à Caixa EC:oriôfnica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social....:. F AS, a seguinte operaçio 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Morro do Cha-

péu -
1.2_ Localização (sede): Rua Dias Coelho, 188, 

Morro do Chapéu/BA CEP 44.850 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

59.445,83 OTN. 
2.2 Objetivo: pavimentação com paralelepípe

do e drenagem de águas pluviais. 
23 Prazo: Carência: até 3 (três) a'los. Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2A Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

bimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-
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tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. ~ 

2.5 Condições e Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 -aarantra: ViiiC:ulãção de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 
404/8_6, de 30 de setembro de 1986, publicada 
no DO do Estado da Bahia, em 24 de março 
de 1987. 

Nos aspectos eoonômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. ~ . ~ 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento _da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 387, DE 1987 

AUtoriza a- Prefeitura MunlcJpaJ de 
MoJTO do Chapéu- BA, a contratar ope
I'IIÇéÍo de crédito no valor correspondeu· 
te, em truzados, a 59.455,83 OTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Morro do 

Chapéu (BA), nos termos do artigo 2~ da Resolu
ção n9 93176, alterado pela-Resolução n~ 140/85, 
ambas do Senado F_ederal_, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 59.455,83 OTNs, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à pavimentação com paralelepí- · 
pede e drenagem de águas pluviais. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o pare_cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a Votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentãis. 

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira) 
-Item 20: 

Mensagem n9 380,· de 1987 --(n~ 556/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Ga- · 
briel, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 72.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a "Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 380. de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de São Gabrief (BA) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

- -1.1 Denominação: Município de São Gabriel/ 
BA 

1.2 Localização (sede); Rua da União, s/n9São 
Gãbriei/BA 

2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
72.000,00 OTN. 

:2.2 Objetivo: implantação de calçamentõ, 
meios-fios, galerias pluviais, poços de visita e caixa 
de sarjetas. 

2.3 Prazo: Carêrida: até 03 (tiêS) aii.Os. Amor
tização: 12 (doze) anos. 

2.4 EnCargos: jurOS de 1% aO- ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus

. tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamentO 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
030/87, de 1• de julho de 1987. · 

Nos aspectos econômico-financeirós, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mere_cido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legisJativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmen_te_, sob os aspectos econôml
co-financeiros e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 388, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal ele São 
Gabriel (BA) a contratar operação de 
crédito no valor coJTeBpondente, em CJU

zados, a 72.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Gabriel 

(BA), nos tennos do artigo 2'? da Resolução no 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 72.000,00 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des-
tinada à implantação de calçamento, meios-fios, 
galerias pluviais, poços de visita e caixa de sarjetas. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é [gnádo Ferreira) 
-Item 21: 

Mensagem n' 381, de 1987 (n' 557/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Simões 
Filho, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 454.000,00 Obrigações do T eScuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa, pãra emitir- parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. POMPEU DE SCXIZA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 381, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Simões Filho {BA) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoJ
vimento Social- FAs; a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Simoes rilho/ 
BA 

12 Localização (sede): Praça Sete de Novem
bro - nQ 359 -Simões Filho/BA 
2. Ananciamento 

2.1 Valor: equivalente, em <:rúzados, a até 
454.000,00 OTN. 

2.2 Objetivo: implantação de calçamento, 
meio~-fios e galerias pluviais. 

2.3 Prazo: carência: até 1 (um) ano. Amorti
zação: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condiçõ_es de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de _acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotaS do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n" 
522/86, de 1 ~ de setembro de 1986. --

Nos aspectos económico-financeiros; a- opera
Ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o per[odo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos, favoravelmente, sob os aspectos econó
mico-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

DIÁRJO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 389, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Brumadlnho (MG) a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente, em 
cruzados, a 2.283,83 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeituia Municipal de Bruma

dinho (MO), nos termos do art. 2~ da Resolução 
n~-93176, altera"âo-pela Resolução n~ 140!85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.283,83 OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta- na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAs;-destinado à aquisição de veículo para trans
porte-escolar. 

-Art 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Em disc_U?São o projeto. (Pau~a.) 

NãO havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-ltem22: 

Mensagem nQ 435, de 1987 (n~ 622/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bruma
dinho, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
eni cruzados, a 2.283,83 Obrigações do T€:
soui-0 Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n" 1, de 
1987, a PreSlde-OC:ia designa o _eminente Senador 
Ronan_ Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ROI'!AN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 435, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Brumadinho (MG) contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: · 

- 1~ --Proponente 
1.1 Denominação: Município de Brumadinho 
12 Localização (sede): Rua Presidente Var

gas, 142 - Brumadínho - MG 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
2283,83 oTN. 

22 Objetivo: aquisição de veículo para trans
porte escolar. 

__2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 12 (doze) anôs. 

2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados 
trif!lestralmente, sendo _o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 
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2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garahtia:· vinculação diis par ceias dO Im
posto sobre Circulação de Mercadorias -!CM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Munidpal n6 

318187, de 16 dejulho de 1987. 

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o pertodo_ de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financelros e legal da matéria. 

Assfm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 390, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de SI
mões Alho (BA) a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente, em 
cruzados, a 454.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeituia Municipal de Simões Fi
lho (BA), nos termos do art. 2~ da Resolução n" 
93/87, alterado pela Resolução n9 140/85, arribas 
do_ Senado _FecJ-~ral, autorizada a contratar opera
ção de" Crédito no valor correspondente, em cruza
do_s, a 454.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento SOcial- FAS, destinadà à 
implantação de calçamento, meios-fios e galerias 
de águas pluviais. 

Art. Z-' Esta resolução entra em vlgor·na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE {José lgnácio Ferreira) 
-'ltem23: 

Mensagem rr 436, de 1_987 (n"' 623187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Carmo 
da Cachoeira, Estaclo de Minas Gerais, a con-

- 1fatar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 50.000,00 Obriga
ções do TeSouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6Q da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 
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O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem no 436, de 1987, o Senhor 
Presidente da República sübmete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de ·carmo da Cachoeira (MG) 
contrate, junto à Caixa Econômica.Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte opera
ção de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Munldpio de Carmo da 

Cachoeira 
12. Localização (sede): Rua Dr. Veiga Lima, 

582 ~ Caimo da Cachoeira/MG 
2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em ci"uzaôos, a- até 

50.000,00 OTN. - -
2.2 Objetivo: --implantação de calçamento. 
23 Prazo: Carência: afê 3 (três) anos. Amorti-

zação: 12 (doze) anos. -
2A Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o sa1do devedor reaju_s.. 
tado de acordo _com o índice de variação das 
OTN. 

25 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6- --Gârantiã: vinculação de cotas do Fundo 
de Participação dos Municípios aos dispêndios 
do financiamento. 

2.7 Dlspositivos legais: Lei no 1.001, de 
22-5-87, publicada no Minas Gerais de 9-6-87. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção -enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. -

No mérito, o pleito enquãdra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

AssJm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃD 
N' 391, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carmo da Cachoeira (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 50.000,00 OTN. 

O-Senado Federal resolve: _ 
Art 11 É a Prefeitura Municipal de Carmo da 

Cachoeira (MG), nos termos dõ art. 2° da Res-Olu
ção n~ 93n6, alterado pela Resolução no 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 50.000,00 OTN junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidaâe-ae_gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado á implantação de calçamento. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENtE (José lgnácio Ferreira} 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ericerrada a discussão, a votação da_ matéria 
proceder-se-â na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem24: 

Merysagem no 437; de 198t (n1 624/87, 
na o_rigem), relatfva à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Conta
gem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operaçãO de crédito no valor correspondente, 
em cruzadOs. a 156.993,62 Obrigações do 
Tesouro Nacional __ - OTN. (Dependendo de 
parecer.) · · 

Nos termos do art. s~ da Resolução n? I, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a Mensa
gem, cOm o respectivo projeto de resolução. __ 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 437, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à delibera_ção 
do Senado Federal a autorização-para que aPre
feitura Municipal de Contagem (MO) contrate, jun
to 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: Município de Contagem-

Ma · 
1.2 _-Localização (sede): Praça da República, 

s!if- Contagem/MO 

2. Flnandamento. 
2.1 Valor. equivalente, em cruzados, a até 

156.993,62 OTN. 
2.2 bbjetivo: implantação de escolas. 
2.3 Prazo: Carência: até 3- (trêS) anos. Amorti

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 4 % ao ano, cobrados 

trimestralmente, Sendo o saldo devedor reajus~ 
tado em 100 % do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 40 (quarenta} prestações 
trimestrais e sucessivas, calcu1adas pelo Sistema 
SAC, vencíveis no último dia de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 392.729,36 
1987-Cz$ 857.336,85 
I988-Cz$ 1.582.308,10-
1989- Çz$ 2.242.979,09 
1990-Cz$ 2.157245,40 
1991-Cz$ 2.071.511,72 
1992-Cz$ 1.985.778,04 
1993- Çz$ 1.900.044.35 
1994-Cz$1.814.310,67 
1995~Cz$1.728.576,98 
1996- Çz$ 1.642.843,30 

. 1997-Cz$1.557.109,61 
1998-Cz$746.404,67. 
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 

1.700, de 25-9-85. 

Dezembro de 1987 

NoS aspectos ecOOôlnico-finanÚirOS~ a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

.No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração Jegi~ativa do 
Senado Federal durante o período de-funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, ~oncluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
!'i' 392, DE 1987 

AutorizaaPrefelbmoMunldpol de Conta
gem (MG) a contratar~ de cRdlto 
no valor conteSpOOdente, em cruzados, a 

-156.993,62 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 I! a Prefeitura Mwlicipal de Contagem 

(MG), nos termos do artigo 29 da Reso_lução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n• 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 156.993,62 OTN,junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des-_ 
tinado à implantação de escolas. · 

Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

:t: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira). 
-Em discussão o-projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discus5a.O, a votação da matéria 
procedef-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

·o SR. PREsmENIE (J~sé Ignácio Ferreira) 
-lt<m25: 

Mensagem n• 438, de 1987 (n' 625/87, 
na origem}, relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ibirité, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 18.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

- - - -

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivO projeto de Resolução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
-emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
- Com a Mensagem n9 438, de 1987, o Senhor 

Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de lblrité (MG) contrate, junto 
à Caíxa EcOnómica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 

-menta Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. PI-oponente 
1.1 Denominação: Município de Jbirité 
12 Localização (sede): Rua 0taCJ1io Negrão de 

Uma, 8- Centro -lbirité/MG 
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2. Flnandamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

18.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: implantação de um centro de 

saúde. 
23 Prazo: carência: até 3 (três)_ anos. Amorti

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberaçáo: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

'2.6 Gãrantia: vinculação das parcelas do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n" 
942/87, publicado no jornal Minas Gerais em 
8-5-87. 

Nos aspectos econôm.ico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE-RESOLUÇÃO 
N' 393, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbl
rité (MG) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente. em cruza
dos, a 18.000,00 OTN. 

O Sencitdo Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de lbirité (MG), 

nos termos do art. 29 da Resolução n" 93{16, alte
rado pela Resolução n9140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré
díto no _valor correspondente, em cruzados, a 
18.000,00 OTN,junto à caíxa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apo!o ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à implantação de um centro de saúde. 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. - -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
Item26: 

Mensagem n9 439, .de 1987 (n9 626/87, 
na origem), relativa à proposta para que s~a 
autorizada a Prefeitura Municipal de MatÕzi
nhos, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 204.801,27 Obrigações do 
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Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~ _da Resolução n1 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito, para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução~ _ 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
Em1itir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

_ Çom a Mensagem n9 439, de 1987, o Senhor 
Presidente da Repóblica submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Matozinhos (MG) contrate. 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
créditO: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Matozinhos. 

_ ~1.2c---Localização (sede): Praça Bom Jesus, 99. 
2. Ananciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados a até 
204.801,27 OTN. 

2.2 Objetivo: implantação de sistema de dre
nagem pluvial. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
-zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
bimestralmente, Sendo o saldo devedor reajus· 
tado de acordo com o índice de variação- das 
OTN. 

2.5. ,Concüções de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do [m. 
posto sobre Circulação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos legais: Lei_ Municipal n9l.022, 
de 20-8-87. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera· 
çãO enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos _aná
logos que têm merecido a aproVação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
rrientó da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
·co-fióanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
rriehScigem, ·noS termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 394, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Ma
tozinhos (MG) a contratar operação de 
crédito no valor colt'e:Spondente. em cru
zados, a 204.801,27 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 J:: a Prefeitura Municipal de Matoz.inhos 
(MG), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93/f$7, 
aH"erado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 204.801,27 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
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DesenvoMmento Social- FAS, destinado à im
plantação de sistema de drenagem pluvial. 

Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É õ parecer, Sr. Pr~_idente. 

O SR._PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-sewá na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíra) 
-Item27: 

Mensagem n• 440, de 1987 (n' 627/87, 
na origem), -relativa à proposta para que seja 
-autorizada a Prefeitura Municipal de Medei
ros, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração ·de créditQ no valor correspondente, 
em cruzados, a 14.100,00 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n~ 1, a 
Presidência designa o eminente Senador Ronan 
Tito para emitir parecer sobre a mensagem, éom 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n9 440, de 1987, o Senhor 
Presidente da República subm~te à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Muniçipal de Medeiros (MG) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoiá ·a_(:)- Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Medeiros 
12 Localização (sede): Rua Princlpal, s/n9 -

MedeiroswMG 

2. Rnanciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

14.100,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Pavimentação de ruas e -aquisi

ção de equipamentos para coleta de lixo. 
2-.3 Prazo: Carência: até 02 (dois) anos. Amor

tização: 08 (oito) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

25 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. _ _ 

2.6 Gãrantia: ViriCUlação de quotas do Fundo 
de Participação dos Ml.UlidpioswFPM. 

;2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 56, 
de 23 de dezembro de 1985. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadrawse nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona-
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mente da Assembléia Nacional CQnStituin~e. opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e Legal da matéria. 

Assim sendo, con~luímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 395, DE 1987 

Autoriza a Pref<itlr.> Municipal de llkdel
ros (MG) a~ operação de crédito 
no valor correspondente, em auzados, a 
14.100,00 011"(. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Medeiros 

(MG), nos termos do_art._2~ da Resolucão n~ 93n6, 
alterado pela Resolução n" 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
créclito no valor correspondente,_ em_ cruzados, 
a 14.100,00 QTN,juntoà_Caixa ECOffómtdi Fede
ral, esta na qualidade de gestora Qo Fulit:)o de 
Apoio ao Desenvolvimento SociW ~ FASL desti
nado à pavimentação de ruas e aquisição de equi
pamentos para coleta de lixo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presid_ente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio_Ferrei_ra) 
-Em discusSão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a vo~ção da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termQs re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Item28: 

Mensagem no 441, de 1987 (no §28/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São 
Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de créclito no valor cor
respondente, em cruzados, a 11.500,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (De-
pendendo de Parecer.) · 

Nos termos do art. 6o da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de re:soluçáo. 

O SR. RONAN TITO (PMD!> - MG. Paro 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, S~. Senado
res: 

Com a Mensagem n~ 441, de_l987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Fe.deral a autorização para que a Pre
feitura Municipal de São Francisco de Sales (MG) 
contrate, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a: seguinte opera
ção de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de São Francisco 
de Sales-MG. 

1.2 Localização (sede): Rua Cinco, 184 -São 
Francisco de Sales-MQ. 
2. Ananciamento 

2.1 valar: equivalente, em cruzados, a até 
11.500,00 OTN. . . 

22 Objetivo: implantação de galerias pluviais. 
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2.3 Prazo: carência: ·até 3 (três) anos. Amorti-
zação: 12 (doze) anos. __ 

2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, ~ndo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o í_ndice de variação das 
OTN, 

2.5 Condições de líberaçã"o:-·o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercad.odas-I<:;M. 

2.7 Dispositivos le_gais: Lei Municipal n~ 
178/86, de 26 de setembro de 1986. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas op~acionais do 
FAS: 
- No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a a1ta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração Iegfsla~y:a_ do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos fãvoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo ac::olhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 396, DE 1987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de S. 
Francisco de Sales (MG) a contratar 

- ópeni.ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.500,00 om. 

O -Senado _Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de São Fran

cisco de Sale!i {MQ), nos termos do art. 2<- da 
Resolução n~ 93/76, alterado pela Resolução n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada (o) 
a contratar Operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 11.500,00 OTN:., junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fnndo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - F AS,- destinado a implantação 
de galerias pluviais. 

M 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publtcação. - -- -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 
N~o havendo _quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos_ termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-ltem29: 

Oficio n~ S/42, de 1987, relal:ivo à proposta 
para que seja rerratiflcada a Resolução n~ 
126, de 1984, que autoriza a Prefeitura. Muni
cipal de Rio Branco, Estado do Acre, a con
tratar operação de crédito no _yalor cte Cr$ 
7.076.988.000,00 (sete bjlhões, setenta e seis 
milhões, novecentos e oitenta e oito mil cru
zeiros). (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos_ do art. _ 6 da Resolução no 1 de 
1987, a Presidência designa o emihente Senador 
Aluízio Bezerr:a para em1fir parecer sobre a mensa~ 
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

Dezembro de 1987 

O SR- ALOIZIO BEZERRA (PMDB - AC. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: _. ,. , =·, , .. __ ___ . 

O Sr. Prefeito Municipal de Rio Branco (AC) 
e;"P_Õe que pela Resolução n? 126, de_1984,-d6 
Senado Federal, foi a Prefeib,lra do M1.midpio de 
Rio Branco autorizada a contrà.tar o equivalei1te 
em moeda a 1.200.ÓÓO UPC ...:..: atualm_ente 
1.200.000 OTN - junto ao Banco dó Estado 
do Acre, na qualidade de agente financeiro do 
extinto Banco N_acional da Habitação ~ B_NH, 
destinado ao financiamento do Projeto C(J~ ··~s
tação Experimental", tendo sido firmados contra
tos no valor equivalente a 988.926,_82· OT_N. 

Solicita, ag'ora, ao_ Senado Federal, autorização 
para utilizar o saldo restante, no montante em 
cruzados correspondente_a 211.073,18 OTN, na 
conttataç"âo de empréstimo com recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, gerido pela Caixa Econômica Federal, desti-
nado a obras de drenagem e pavimentação na 
cidade de Rio Branco. 

O pedido vem instruído _com cópia das Leis 
Municipais nos 686, de 19-11-87 e 678, de 
30-10-87, autorizativas da operação, da Lei n? 665, 
de 30-7-87, que trata das obras né\S quais pre
tende utilizar o saldo, e anuência do Banc::o do 
Estado do Acre, agente fmanceiiro dó"""Prógram·a 
de Desenvolvimento Urbano. 

Na hipótese, não se trata de elevar o n_íVel de 
endividamento do interessado, visto que a contra
tação de empréstimos no valor em moeda equiva
lente a 1.200.000 OTN já havia sido autorizada 
por esta Casa Legislativa, mas da utilização do 
saldo em projeto de infra-estrutura urbana. 

Do ponto de visteS-da Comissão de Constituição 
e Justiça, nada há a opor à satisfação do pedido, 
que não contraria qualquer norma legal aplicável 
à matéria e está devidamente amparado na lei 
municipal. 

Assim, somos pelo seu acolhimento e pela con
seqüente rerratificação da Resolução nQ 126, de 
1986, do Senado Federal, para autorizar a utiliza
-ção do saldo da contratação em finalid~de dis_!inta 
da ali prevista, nos termos do seguinte:: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 397, DE 1987 

Rerratiflca a Resolução no 126, de 
1986, do Senado Federal. 

Art 1 ~ O art. 1 õ da Resolução n" 126, de 1986, 
Passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 ~ É ~ fr~feitura Municipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, nos termos do art. 
29 da Resolução n~93, de 11-10-76, do Sena
do Federal, autorizada a contratar duas ope
rações--de crédito no valor correspondente 
a 1200.000 (WTfiililhão e duzentOs mil) UPC. 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
5.897,49 (cinco mil, oitocentos e noventa e 
sete cruzeiros e quarenta e nove centavos), 
vigente em outubro de 1983, a primeira junto 
ao Banco do Estado do Acre S/A, este na 
qualidade de agente financeiro da operação, 
destinad_a ao financiamento da implantação 
do Projeto Cura "Estação Experimental", na
qUele rriUnkíJ)io e_- a segunda junto à Caixa 
Econôniícã Fedefal, como gestora do Fundo 
de Apqi_o ao Desenvolvimef!tO Social- FAS, 
destinada a obras de drenagem e pavimen-
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tação com tijolos no Loteamento Tancredo 
Neves, naquela Cidade." 

Art. 2<> Esta resoluça,o entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o pare_cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira] 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão s_eguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Passa-se à apreciação -do Requerimento no 281, 
de urgência, lido no Expediente, para o Of. "S" 
n~ 5 I /87, relativo a pleito do Governo do Estado 
de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia

ção da matéria. 
Nos termos do art. 69 da ResoiUçao n-:> 1, de 

1987, a Presidência desjgna o emiriente Senador 
Fernando Heilrique- Cardoso para emitir parecer 
sobre a matéria, com o respectivo projeto de resa.. 
Jução. 

O SR. FERNANDO HEriRJQUE CARDO
SO (PMDB - SP. Para emitir parecer.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminha o Senhor Governador do Estado 
de São Paulo a esta Casa; SOlicitação, nos termos 
do art. 42, IV, da Constituição Federal para que 
aquele Estado possa contratar uma operação de 
empréstimo externo, no valor de US $ 
63,200,000.00 (séSi:;'enta e três milhões e duzen
tos mil dólares norte--americanos), destinado a 
apoiar o projeto de financiamento da Universidade 
de São Paulo - USP. 

Constam do processado Expostção de Motivos 
do Senhor Min1stro da Fazenda propondo o enca
minhamento da matéria ao Senado Federal, pare
cer favorável da Procuradoria da Fazenda Nacio
nal, Aviso de Prioridade n~ 1.682, de ]9 de dezem
bro do presente ano, credenciamento do Banco 
Central do Brasil, através do Departamento de 
Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, 
bem como o texto da Lei Estadual n? 5962, de 
19 de dezembro de 1987, pela qual fica o Poder 
Executivo Estadual autorizado a realizar a referida 
contratação junto ao Banco fnteramericano de 
Desenvolvimenlo- BID. 

A posição da dívida do Estado e a capacidade 
para novos endividamentos, consoante docu
mentação encaminhada pela Secretaria de Esta
do dos Negócios da Fazenda, não excedem aos 
limites legais estabelecidos. 

A destinação dos recursos em tela justifica, a 
toda evidência a contratação do empréstimo em 
questão. 

Assim sendo, somos pela aprovação do pedido, 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 396, DE 1967 ~ 

Autoriza o Estado de São PaUlo a con
tratar operação de empréstimo exterior 
no valor de as• 63,200,000.00 (sessen-
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ta e três m:Uhões e duzentos mD dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal reSÕive: _ 
Art. 19 É o Qovemo do Estado de São Paulo 

autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 63,200,000.00 (sessenta e três milhões 
e duzentos mil dólares norte~americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto · 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento R 
BID, destinã.do a apoiar o projeto de financiamen: 
to da Universidade de São Paulo- USP. 

Art. 29 A operação reaJizarRse-à nos terrros 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame das cond~ões creditícias da operação 
a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em arti
culação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo 19, item Jf; do Decreto n~74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo FeR 
-deral, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9 5.962, 
de 1 '? de dezembro de 1978, autorlzativa da ope
ração. 
_ Art._ 39 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) 
- O parecer é favorável, nos termos do prOjeto 
de resolução que apresenta. 

Cômp1etada a instrução da matéria, passa-se 
à ·discussão do projeto em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, estando a matéria em 
regime de urgência, passa-se à votação do pro
jeto. 

Em votação. _ _ 
OsSrs. Semidores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira) 

-Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo
rada pelo eminente Relator, Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que será Ilda pelo Sr. 1 ~-se-
Cretário. 

É-lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
398, ele 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~' 398, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado_ de SãO PauJa a realizar opera
ção de empréstimo externo no valor equivalente 
a até US$63,200,000.00-(sessenta e três mllhões 
e duzentos mil dólares americanos). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1987. -
Fernando Henrl'll'e Cardoso, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

RedaçãO final do Projeto de Resolução n? 
398, de 1987. 

Faço-Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso N, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
segUinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 1987 

Autoriza o Govemo do Estado de São 
Paulo a realizar operação de empréstimo 

externo no valor equivalente a até us• 
63,200,000.00 (sessenta e três mllhões 
e duzentos mD dólares americanos). 

, O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o governo do Estado de São Paulo 

'autorizado a realizar, com a garantia da União, 
· urna operação de empréstimo externo no vaJor 
equivalente a até US$ 63,200,000.00 (sessenta 
e três milhões e duzentos mil dólares americanos), 
junto ao Banco Interamerícano de Desenvolvi· 
mente- BID, destinada ao financiamento de dis· 
pêndios com a complementação de obras, aquisi· 
ção de equipamentos, treinamento e aperfeiçoa~ 
menta do corpb docente e técnico-administrativo, 
ampliação do acervo Pibliográfico e moderniza· 
ção administrativa da Universidade de São Paulo 
-USP. 

Art. 2" A operação realizar·se--á nos moldes 
aprovadoS pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame das condições credilicias da operação, 
a ser efetuado çelo Ministério da Fazenda, em 
articulação- com o Banco CentraLdo_Brasil, nos 
termos do artigo 19, item II do Decreto n? 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política económico--financeira do Governo Fe
deral, e, ainda, as disposições da Lei Estadual 
n? 5.962, de 19 de dezembro de 1987. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na -data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN'IE (José lgnácio Ferreira) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente apr'?va~a. indepen4_ente de vota
ção, nos tennos ·regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE {José Ignácio Ferreira) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo _a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - St. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A desconcentração do crescimento econômico 
é hoje um dos grandes desafios nacionais. Em 
primeiro lugar, porque este Pais jamais será plena
mente desenvolvido enquanto restarem regiões 
atrasadas economicamente, a refatdar e entravar 
a prOgreSsão harmônica_ de toda a Nação. E. não 
menos importante. porque as regiões niafs des-en· 
voJvid_asjá mostram necessidade de urgent~,de_sa
fugõ em-Suas áreas de maior concentração indus
trial e humana. 

Do ponto de vista social, não só a qualidade 
de vida das zonas metropolitanas do Sudeste e 
Sul, por eXerriplo, teri1-se deteriorado, em certa 
medida, por causa da saturação da atividade in
dustrial, como também -e de forma ffiais grave 
- a defasagem econômlca impõe graves ónus 
a regiões como b Nordeste, na qual a atividade 
existente é insUficiente para resgatar da pobreza 
a maioria de sua população. 

Contudo o Nordeste, se ainda se ressente de 
investimentos que lhe permitam superar o estágio 
de subdesenvolvimento em que se encontra, ofe
rece em contrapartida condições favoráveis a essa 
empreitada. A numerosa população, a existência 
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de recursos naturais sufiden_tes, a disponibilidade 
de infra-estrutura e rec:ut~~ humanos, as próprias 
tradições regionais conStituem alavancas pode
rosas e capazes de impulsionar seu desenvolvi
mento. 

Pernambuco, em especial, encontra-se em si
tuação favorável para marchar à frente desse pro
cesso. Além de niveis adequados de recursos na
turais, possu~ sobretudo, infra-estrutura e tradição 
em àreas vitais para o desenvolvimento regional, 
tendo historicamente funcionado como centr.o ir
radiador de comércio e serviços.. além de pólo 
de atração de todo o Nordeste. A atestar essa 
afirmação existem, por exemplo, o dinamismo 
das ativ:idades comerciais, as funções portuárias 
decisivas no escoamento da produção regional 
e_ suprimento das importações, a prestação de 
serviços sociais nas áreas de saúde, educação, 
etc., o sistema financeiro cuja importânda extra
pola os interesses locais e estaduais, 

Entretanto, se tudo [sso foi suficiente para elevar 
o Estado à condição de pólo regional e nacional 
dessa envergadura, hoje mostra-se aquém das 
necessidades do desenvolvimento pernambuca
no, nordestino e brasileiro. É agora preciso ga1gar 
novo degrau do processo evolutivo, gerando con
dições para um crescimento qualitativo que, no 
caso, seria representado pela implantação de no-
vo parque industrial. _ 

Um dos empreendimentos necessários a que 
esse novo patamar seja atingido é _a Joca]iza_ção 
em Pernambuco da nova refinariã de Petróleo 
programada para o Nordeste, Vital para harmô
nico crescimento do País e para o Nordeste em 
particular, a nova refinaria pode e deve instalar~se 
em Pernambuco, porque é ali que se reúnem 
em maior número, e em situaç-áo mais vantajosa, 
as précond.lções para isso. 

Alinham-se, prlmeiramerite, as vantagens de 
caráter mais genérico, tais como a localização 
geográfica, a disponibilidade de infra-estrutura, a 
existência de tradição enquanto pólo irradiador 
de progresso. 

Há, porém, vantagens comparativas mais espe
cíficas, sobre as quais quero deter-me um pouco 
mais. 

Uma delas é a existênc:ia, no Estado, do com
plexo portuário e industrial de Suape. Situado pró
ximo ao Recife, para cujo porto e zonas industriais 
representa a1ternativa complementar extrema
mente favorável, Suape, fruto do esforço dos per
nambuc:anos e da captação de vultosos investi
mentos federais, já é em si mesmo um grande 
passo no conjunto de obras indispensáveis à im
plantação de empreendimento do porte e com
plexidade de uma refinaria de petróleo. 

Ali já existe, em pleno funcionamento, o parque 
de tancagem da Petrobrás; já está concluído o 
molhe de proteção; já se encontram em funciona
mento os "piers" para atracação de navios; já 
se encontra em avançado estágio de construção 
o cais que permitirá a operação de embarcações 
de grande porte; já existe toda a rede de trans
portes rodoviários e ferroviários, em operação in
tegrada com os sistemas regional e nacional; já 
está disponível a indispensável infra-estrutura de 
comunicações, assim como já opera o centro ad
ministrativo e se encontra totalmente implantados 
os sistemas de abastecimento de energia e água. 

Tudo isso, frise-se,_ representoU formidável in
vestimento de recursos fmanceiros, que teria de 
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ser duplicado, e certamente com ónus enorme
mente acrescidos na atual conjuntura, caso outro 
fosse o local escolhido para a construção da nova 
refinaria de petróleO do NCirdeste. -

Acrescentam-se, a todas ~ssas précondições, 
outras relacionadas às_ çondições locais, huma
nas, sociais e econôm[ças. Suape, como foi dito, 
localiza-se próximo à área metropolitana do Reci
fe, _da qual auferirá todas as vantagens oferecidas 
pelaS disponibilidades humanas e materiais da 
grande metrópole. Situa-se, ademais, ao lado de 
zona agrícola especialiiãda na atividade sucro-al
cooleira, com interfaces extremamente benéficas 
para um centro de refino e distribuição de deriva
dos de petr6leo; destaque-se, a propósito, que 
hoje os "piers" do complexo já servem ao embar
que de álcool pãra o restante do País. 

Do ponto de vista regional e_ estadual, o novo 
empreendimento viria a representar forte impulso 
ao desenvolvimento, como indutor d_e novos in
veSfiinéntoS lhdtistriais que permitiriam a Per
nambuco e ao Nordeste dar novo passo, ao qual 
me referi, em direção ao estágio de desenvol
vimento industrial que precisa e tem condiÇões 
de atinQir. Analogamente, toda a região, e o Brasil 
em seu todo, viria a beneficiar-se da construção 
e localização da reftnaria em Suape, dadas as 
economias em gastos com tansporte que se _ob
teria. 

Por tudo isso não hesito em afirmar, como per
nambucano e nordestino, e também como brasi
leiro, que a construção da refinaria enl Suape 
não é apenas Uma reinvíndicação de meu Estado, 
ou de minha região; é, sobretudo, um requisito 
do crescil1)ento ~çional equilibrado, da conse
cução de uma Nação realmente desenvoMda. 

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

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES(PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte disc.urso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Constantemente tenho ocupado esta tribuna 
para comentar a difícil situação dos agricultores 
brasileiros, em especial aqueles que atuam em 
meu Estado, com destaque para a cacauicultura 
e a cafeicultura, que enfrentam dific::uldades des
medidas. 

Seja pela dramática estiagem que atingiu algu
mas regiões nos últimos anos, seja pela falta de 
recUrsos pai'a custeio e investimento, se}~ :-·?r fa
tores econôrnicos conjunturais como a que~· J dos 
preços internacionais e os problemas internos 
pós-Plano cruzado, encontram-se esses setores 
à beira da insolvência, como tive_ ocasião de regis
trar mais de uma vez. 

Ern vista disso:tenho defendido a adoção, pelo 
Governo Federa1, de medidas que viabilizem, a 
curto prazo, a continuidade dessas lavouras que, 
grandes geradoras de emprego e de renda, contri
buem para evitar o êxodo rural. Dentre tais medi
das destacam-se: 

1) a prorrogação, sem correção monetária, das 
dividas dos agricultores; 

2) acesso e garantia de recursos para custeio 
e investimento, para 1988. 

Assim sendo, é c.om aprovação que leio, no 
Jornal do BnuU do dia ]9 deste mês, declara
ções do Presidente do Banco do Brasil, Dr. Cami-

Dezembro de 1987 

Do Calazans, que com sua característica inçlepen
dênda recqnhece que a aplicação da c__orreção 
monetária aos débitos dos agiiçultores leyará o 
setor -à inadirnplência no pr6ximo ano, pof falta 
de recursos para pagamento das dívidas acl!_mu
ladas. 

Defendendo a criação de _oQvaslinhas de fman
ciamento para a agricultura, ele argumenta: "se 
não houver novos financiamentos, os únlços a 
investir em 1988 serão as grandes empresas e 
as multinacionais, aproveitando recursos da con
versão da dívida externa". 

O Dr. Sebastião Rodrigues, Diretor de Crédito 
Rural do Banc_o do Brasil, -~mbêm não a_c_redita 
que os agricultores terão condições de pagar os 
débitos prorrogados sucessivamente desde a se
ca que afetou a safra de 1985/86. Dedara ele: 
"Mesmo que tenham_s_eus preços mínimos corri
gidos pela inflação, poderão, no máximo, pagar 
a dívida deste ano". 

Segundo ainda o Presidente do Banco do Bra
sil,.os.agricuhores afetados também pela recessão 
prevista para o próximo ano, não terão sequer 
como aumentar os preços na mesma medida 
da OTN. Prevê ele: "Se houver r~cessão, haverá 
crise de liquidez na agriCultura". -

Esse reconhecimento de que a correção mone
tária é medida injusta, que prejudicará de rorma 
irreversível os agricultores, mostra-nos o acerto 
de continuar lutando para que o GOVerno Federal 
conceda condições especiais a esse selof produ
tivo. duramente castigado em nosso País. 

É com satisfação, portanto, que registro as im
portantes declarações do Presidente do Banco 
do Brasil, certo de que o Governo Federal não 
ficará insenSIVel à problemática dos agricuhores 
e tomará as medidas que aventamos - elimina
ção da correção monetária das dívida:S prorro
gadas e concessão de novos financiamentos -. 
sob pena de levar à insolvência esse setor funda
menta] da economia do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

DOCl!/1ENTO A QGE SE REFERE O SR. 
J(Ff"NfY MAGAI.liÃES: 

CAI.AZANS i'REVt CRISE: NA 
AGRICULTURA SE: A DMDA 

FOR COBRADA COM CORREÇÃO 

Brasília- A aplicação da correção monetária 
aos débitos dos agricultores levará o setor à ina
dimplência no próximo ano, por falta de recursos 
para pagamento das dividas acumuladas, advertiu 
o presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans. 
EJe defendeu a criação de novas linh~s de fi_nan
ciamento para a agricultura e para a pequena 
e média empresas. "Se não houver novos fman
damentos, os únicos a investir em 1988 serão 
as grandes empresas e as multinacionais, aprovei
tando recursos da convenção da dívida externa", 
argumentou. 

O diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, 
Sebastião Rodrigues, também acredita que os 
agricultores não terão como pagar os débitos, 
prorrogados sucessivamente pelo Qovemo desde 
a seca que afetou a safra de 1985t86. "Mesmoque 
tenham corrigidos seus preços mínimos pela in
flação, poderão, no máximo, pagar a dívida deste 
ano", prevê Rodrigues. Em empréstimos de inves-
timento e custeio, o Banco do Brasil destinou 
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este ano aproximad<!lmente Çz$ 10 bilhões ao se-
tor agrícola _ 

Segundo Calazans, os agricultores, afetados 
também pela recessão prevista para o próximo 
ano, não terão sequer como aumentar os preços 
na mesma medida da OTN. "Se houver recessão, 
haverá crise de liquidez na agricultura", previu. 
A correçáo monetária, de acordo com o presi
dente do Banco do Brasil, é medida injusta, pois 
favorece os produtores, que já se beneficiaram 
corrigindo os preços acima da inflação, e preju
dica os que não conseguiram o mesmo com seus 
produtos. 
~o-Em almoço -com a diretoria do Con

selho Federal de Economia, o presidente do Ban
co do Brasil entregou o Prêmio de Economra, 
que teve 82 concorrentes este ano, para o tema 
"O Estado e a Economia no Brasil". Ludmar Silva 
Lopes Coutinho venceu na categoria economista, 
recebendo 500 OTN (Cz$ 261,4 mil), com o traba~ 
lho "Previdência Social". O prêmio da categoria 
estudante - 200 OTN (Cz$ I 04,56 mil) - foi 
para PaUlo Fernando Machado, da Faculdade de 
Ciências Económicas da CJFRGS, com o trabalho 
"Empresa Estatal, Política Etonômlca e a Reces-
são de I 980/83". ~ ---

No segundo lugar da categoria economista em~ 
pataram GuStavo Zimmermman, com "Finanças 
Públícas Municipais" e Nélson Fontes Siffert Filho 
com .. 0 Estado na Economia Brasileira". Em ter~ 
ceiro lugar ficou a dupla Eduardo Fernandes Silva 
e Cezar Manoel de Medeiros com "A Redefinição 
do Papel do Estado na Economia -a Eficiência 
das Estatais a Curto e Longo Prazo". 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. I'!ELSOI'I WEDEKll'l (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presl9ente, 
Srs. Senadores: 

Mais uma vez volta a ser assunto na grande 
imprensa brasileira a possJbilidade de extinção 
do Banco Na dona! de Crédito Cooperativo. Exata~ 
mente no momento em que o banco se prepara 
para lançar no ~ercado,_ com a autorização do 
Conselho Monetário Nacional e com o aval do 
Ministro da Agricultura, Sr.lris Resende, a cader~ 
neta de poupança rural, os inimigos da instituição 
e do cooperativismo brasileiro vêm de público 
apregoar a extinção do BN.CC. 

Infelizmente estes inimigos do banca e do coo
perativismo estão não só na iniciativa privada, mas 
sobretudo encastelados no centros dedsórios da 
poJítica financeira do Governo Federal. 

Mais uma vez ocupamos a tribuna do Senado 
Federal para lembrar a eficiente administração 
implementada pelo senhor Dejandir Dalpasquale 
à frente do BNCC, recuperando financeiramente 
a instituição, fazendo com que ela readquirisse 
a credibilidade perdida ao longo dos anos de má 
gestão dos recursos públicos. 

Trazemos também o testemunho do senhor 
Ministro Iris Rezende, da Agricultura, que durante 
reunião da região Sul sobre a questão agrícola, 
realizada no último dia 27 de novembro, em Flo
rianópolis (Santa Catarina), ass~_miu a defesa do 
BNCC, garantindo que ele continuaria sendo pres
tigiado. 

Portanto, Senhor Presidente _e Senhores Sena
dores, trago a esta Casa a minha convicção de 

que os Inimigos do cooperativismo brasileiro não 
terão sucesso em mais esta investida, por opor
tuno, tomo a liberdade de pedir a transcrição, 
para que fique registrado nos Anais desta Casa 
a nota oficial divulgada pela associação dos fun
cionários do BNCC, no dia 3 do corrente, sob 
o título "A verdade sobre o BNCC". 

Era o que tínhamos a dizer. 
Muito obrigado. 

DOCUME!ffOA QUE SE REFERE O SR. 
ORADOR: 

A VERDADE SOBRE O BNCC 

~Em25 de junho de 1985, em extensas 17 pági
nas do Diário Oficial da União, foram publicadas 
as conclusões sobre a inspeção extraordinâria 
realizada no Banco Nacional de Crédito Coope
rativo SA - BNCC, abrangendo os exercícios 
de 1979 a 1964. Trata-se, possivelmente, do 
maior repositório de desmandos administrativos 
e de corrupção que se teve notícia neste Pajs, 
publicado num órgão de imprensa da própria 
União, que resultaram num prejuízo à instituiçáo, 
e por extensão, ao erário público. 

Com essa divulgação, coroando indiscutível es
forço do indíto TribunaJ de Contas da União, a 
Nova República ensaiava os primeiros passos na 
busca de uma nova ordem moral administrativa, 
de que a Nação estava tão sedenta, já há anos. 

Incompreensivelmente, porém, quem de direi
to, não deu prosseguimento ao louvável trabalho 
do nosso pretório contâbil, frustrando, certamen
te, os ministros daquela corte, os funcionários 
do BNCC, as cooperativas acionlstas minoritárias 
do Banco e, sem dúvida, a sociedade brasileira. 

Paradoxalmente, a União, acionlsta majoritária 
do BNCC que é uma sociedade de economia 
mista, continua a ignorar sua responsabilidade 
pela indicação e nomeação das pessoas arroladas 
pelo TCG, bem como sequer assumiu o risco 
da variação cambial de um empréstimo deUS$ 
50 milhões, contratado junto a um banco japonês, 
no período prefa\ado, para utilizaçáo em opera
ções de crédito rural, que, como todos sabem, 
por seremsü.bsidiadas à época, jamais poderiam 
remUrierar fundlng de origem externa, o que re
sultaria em drenagem criminosa dos parcos re
CW"Sos próprios da instituição. Acresça-sé o fato 
de (Jue, sabedora dessa situação, uma autoridade 
monetária da época sentenciou por escrito que 
o banco tinha condições de honrar a tranche. 

Q__ trabalhq persistente de desgate e desestru
turação do BNCC, vem sendo arquitetado, pacien~ 
temente, por algumas autoridades monetárias do 
País desde há muito. Único Banco oficial a não 
administrar um fluxo desonerado e permanente 
de recursos financeiros, único da área oficial a 
não ter assento no Conselho Monetário Nacional, 
teve sua atuação sempre tolhida, em decorrência 
do simples rato de estar voltado_ ao desenvolvi
mento do cooperativismo, doutrina económica 
cujos adversários, mal infonnados, vislumbram 
tinturas vermelhas, vizinhas do Comunismo. 

Nada obstante, arrostando um largo espectro 
de oJ:?stáculos, o BNCC tem sido o responsável 
pela implantação de ponderável parcela do Par
Que lilClustrial das Cooperativas Brasileiras, verti
calizando, com firme atuação, o setor primário 
cooperatívado, que antes, atuava como mero for~ 
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necedor de matérias-primas às multinacionais, 
matérias-primas essas, sempre adiquiridas a pre
ço vil. 

Agregue-se ainda, como fato marcante no ce
nário intemacionat que o sistema bancário dos 
países ricos mantêm fo~ e sadios bancos coa~ 
perativos; a França, ~om o "Crédit Agrtcole", o 
maior·banco agrícola do mundo, o Japão, com 
o "The Noorinchukin Bank", a Alemanha com 
o DG Bank, a Holanda com o "Rabobank", No 
Brasil, o Banco Cooperativo é tachado de "insub~ 
sistente". 

A tecnocracia viciada e corrupta _da velha Repú
blica que ainda mantém vivos alguns exemplares 
influentes escondidos em gabinetes das autori
dades monetárias, a serviço, ora de um feudo 
financeiro oficial bem identificado, ora a troco de 
favores de alguns f>anqueiros privados - é que 
é responsável pela fantástica drenagem de recur~ 
sos do BNCC, quando, irresponsavelmente, divul
ga notícias sobre o possível rechamento da insti
tuição, desafiando, inclusive, os ditames da lei 
bancária. 

Nós, os funcionários do banco, náo vamos mais 
silenciar sobre ataques irresponsáveis, pois não 
temos nenhuma dúvida de que a extinção do 
BNCC_ vem sendo apregoada e sua situação de 
passivo a descoberto, vergonhosamente mantida, 
corno forma de, em nome de uma pretensa redu~ 
çã.o de déficit público, dar quitação a alguns este
lionatários que desfdaram nas páginas do DOO 
e que até hoje não foram punidos, aguardando 
o discurso de prazos prescrícionais, que aperfei
çoados, mais uma vez, deixarão impunes uma 
borda de lesadores da pátria. 

Nessa ordem de idéias, pedimos a atenção dos 
Senhores Constituintes, para que o rato de que 
volta ~ meia, preconiza-se a extinção de bancos 
oficiais via decreto~lei, como ocorreu com o BNH. 
Não há mais, no País, clima para o fechamento 
de bancos por decreto-lei, uma vez que a refonna 
bancária é matéria de inarr~dável competência 
do COngreSso Nacional, mannente quando se sa~ 
be que o fechamento de uma instituiçáo tão im~ 
portante e rentável sem as peias que a tolhem, 
não resultará em nenhum alívio ao défidt público, 
mas tranqUilidade a ladrões. 

Ao Presidente José Samey, rogamos, em nome 
da sociedade brasileira, seja dada exemplar puni
çlio aos arrol;dos pelo TCU e devolvidos aos co
fres do bancdos milhões de dólares que o rorta1e
cerão, para &existir na glória dos seus congé
neres do Primeiro Mundo. 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BNCC -ASBCOOP 

O SR. PRESIDENTE{José Ignácio Ferreira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD(PDS--RJ. Pronunda 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: Este ano de 1987 que os organismos não 
governamentais da ONU dedicam ao povo pales~ 
tino, ressalta !a importância histórica deste povo 
milenar e o ~ue representou e_ representa para 
a humanidade. Por sêculos e séculos, o legado 
deixado peiO]õ palestinos teve um registro mar
cante. Esse fibvo que tantos 'oenefícios propiciou, 
indistintame{te, sofre hoje da diáspora que o ar
rancou de suas terras quarenta anos atrãs. 
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Os organismos não governamentais da ONU, 
cuja importância é inquestionável, dedicaram o 
ano de 1987, c:omo o ano do povo palestino por~ 
que junta quatro datas que hoje estão registradas 
definitivamente na memória dos povos. 

1. É o septuagésimo anLversário da Declaração 
Balfour. Através desta de<:laração, a Inglaterra pro
metia um "Lar Nacional ao Povo Judeu", na Pales
tina, em detrimento de seus habitantes naturais, 
que viviam na época sob o jugo do Império Oto~ 
mano, substituído ap6s a Primeira Grande Guerra 
pelo colonialismo Britânico -

2. t:: o quadragésimo aniversário da Partilha, 
que dividia a Palestina em três_partes: uma judaica, 
uma árabe e uma inteffiactonai. Desnec:essárfo 
dizer que os árabes palestinos nunca puderam 
formar seu governo,jâ que o recém-ctiado Estado 
de Israel, apossou~se da Palestina. 

3. É o Vigésimo aniversário da agressão de 67, 
quando Israel ocupou o restante do território pa
lestino. 

4. É o qUinto aniversário da invasão do Líbano 
e dos massacres de Sabra e Chatila. 

É por tudo isto que as organisfiiosrião governa
mentais da ONU aprovaram que I 987 seria o 
Ano !ntemadonal do Povo Palestino. 

É o Brasil como se situa diante da Questão 
Palestina? 

A nível internacional, a posição brasileira tem 
sido irrepreensível há mais de dez anos. Votou 
favoravelmente na ONU a resolução que decla
rava o sionismo uma forma de racismo, reco
nhece_ a Organização para a Ubertação da Pales
tina oomo a únfca e legítima representação do 
povo palestino. É também favorável a uma Confe
rência lntemadonal de Paz com a pa:rtidpação 
da OLP em igualdade de condições. 

No entanto, a posição externa brasileira con~ 
fronta-se com a interna. -

Funciona no Bfasil, já -há-ã:iQUils anos uma re
-presentaç:ã.o-da.OLP. __ Nç_ entanto, esta represen
tação é oficialmente um DepartamentO de Assun
tos Palestinos da üga doS EStados Árabes. O go
verno brasileiro poderia aplicar as mesmas medi
das que tem adotado a nível externo, reconhe
cendo internamente a OLP e concretizando este 
reconhecimento, dando Stãtus de Embãixaâa a 
representação. Assim, o governo brasileiro estaria 
agindo çt)ffi justiç:a, permitindo aos milhares de 
palestinos que aqui vivem que tivessem sua em
baixada. Esta decisão do governo brasileiro viria 
se somar a mais de 50 (ciriqüenta} países onde 
funcionam embaixadas palestinas. 

Para se ter uma idéia da importância da OLP 
a nível internacional basta dizer que: 

1. A OLP é membro de pleno direito da Üga 
dos Estados Árabes,(inteQfaâa por 22 países} e 
de[a participa como Estado soberano, ocupando 
cargo executivo. 

2. A OLP é membro de pleno díreito da Co~nfe
rência !sJamica (48 pafses) ocupando a vice~pre
sidênda permanente a niveJ de cúpula de Chefe 
de Estado, 

3. A OlP é meffibro de pleno direito dos pafses 
não-alinhados, ocupando a vice-presidência, a rú
vel de Chefe de Estado. 

4. A OLP é membro honorário da Organização 
da Unidade Africana (OGA) da qual participa na 
qualidade de Estado, apesar da Pale$tlna não ser 
país africano. · ' 
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5. A OLP é membro dos Países ern de$envo1-
vimento ('17 pa1ses) e do Sistema-Global de Prefe
rência Comerciais. 

6. A OLP é membro observador da União lnter
parlamentar. 

7. A OLP é hoj'e reconhedda por 127 países, 
dos 159 que integram a ONU. 

8.A OLP é membro observador da ONU partici
pando de to_dos os seus organismos. 

Por tudo isto, nunca é demais afirmar, neste 
ano dedicado ao povo palestino, a necessidade 
de statlls diplomático, a nível de embaixada para 
a representação da OLP no Brasíl. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnádo Ferreira) 
- Conced9 a palavra ao nobre Senador Ruy Ba~ 
celar. 

O SR. ROY BAC:ELAR (PMDB-BA Pronun
cia o s~inte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há poucos dias, tomei conhecimento da Men
sagem n9 403, datada de 10 de novembro de 
1987, originária da Presidência da República, atra
vês da qual esta Casa é informada sobre as raz&:s 
dos vetos pardais ao Projeto de lei n9 3, de 1987 
(no 2_0, de 1987, no Seriàdo Federal), que dispõe 
sobre o aproveitamento dos empregados da Em
presa de Engenharia e Construção de Obras Es
peciais S/A- ECEX. nos quadros do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER 

Por ocasião da apreciação da matéria pelo Se
nado Federal, foram apresentadas duas emendas, 
sendo uma de minha autoria e outra do Senador 
João Menezes, que lograram aprovação depois 
.do parecer favorável exarado pelo ilustre relator 
designado, Senador José Fogaça. 
- Como determina o Regimento, o projeto men~ 
danado foi remetido à Câmara dos Deputados, 
cujos mfmlbras, igualmente, aprovaram as emen~ 

--das inseridas no sey texto, para evoluir, posterior
mente, à sanção presidencial, advindo, então, os 
pré-falados vetos, objeto da Mensagem Presiden
cial n' 403, de 1987, 

A Emenda n? 1, de autoria do Senador João 
Menezes, sobre cujo trabalho permito-me falar, 
com a devida aquiescência de Sua Excelência, 
ensejava aos atuai:s servidores de nível médio do 
Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, alguns dos quais com roais de quinze anos 
de atividades, portadores de títulos universitários, 
o ingresso nas ·respectivas categorias profissio
nais, à semelhança do que aconteceu com os 
''tabelistas", ben~ficiados pelo Decreto-lei n~ 
2280, de 16-12-85, sob cujo manto foram apro
veitados e passaram, conseqüentemente, a inte
grar os-quadros do DNER. Para citar apenas esse 
6rgão, quase setecentas pessoas, ex-empregados 
de firmas de consultaria, das mais diversas cate
gorias profissionais, foram beneficiadas, mediante 
mera avaliação pessoal do chefe imediato, como 
demonstra o modelo em meu poder e que se 
encont;r_!l à disposição dos meus ilustres pares. 
- Não hoUve, portanto, o ingresso no serviço J)ú~ 
blic:o _por concurso, como determina a legfslaç:ão, 
8ssiÍil- tomo não houve a devida parcimônla nO 
acrésCimo de despesas, tendo em vista que, des
locados da área coberta pela "verba de investi
mentos", por cujas dotaÇões re<:ebiam, passaram 
a onerar diretamente a ''verba de pessoal". 

\ 
\~ 
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Para avaliação pessoal de Vossas Excelências, 
cabe-me mencionar três dispositivos do Decre~ 
to-lei n~ 2.280, de 16-12-85, apenas para deixar 
bem patente o conflito e a conseqUente injustiça 
gerada peio ato governamental, em relação ao 
assunto: 

_ _ _ _ Art. 3" Os servidores serão "loCalizados 
na primerrã referência da classe inicial da 
categoria prcifissionat cujas atnbuições guar
dem cofrelação com _as dos empregos ocu
pados na data da vigência deste decreto-le~ 
obse!Vada a escolaridade ou habilitação pro
fissioné\1 exigida para o ingresso na mesma 
categoria. 

Parágrafo único. Os servidores localiza
-dos nos termos deste artigo serão reposicio
nados erri uma referência para cada dezoito 
meses de efetivo exercício no emprego ocu
pado na data de que trata este artigo. 

Art. s~ Na hipótese de os servidores de 
que trata e~e decreto-lei estarem perceben
do remuneração sup~or à ·resultante da re
classificação, observado o disposto no pará
grafo único do artigo 3~, ser-lhes-ão assegu~ 
radas diferenças individuais, como vantagem 
pessoal nominalmente identificável em que 
incidirão os reaj~entos gerais de venci~ 
mentos e salários. 

A -Eme'ndã ri'1 2, de minha a~ria,:-a_ssegu_rava 
aos técnicos do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem, ceietistas ou e-statutários, de 
nível superior, a -percepção das mesmas vanta
gens e gratificações; excetuadas aquelas de cará
ter individual, garantindo-se~Ihes a uniformidade 
de tratamento salarial, mesmo que pertencessem 
a diferentes categorias profissionais . 

Ajustífi_c;::ativ~ por mim apresentada para a incluM 
são daquele novo -dispositivo no projeto de lei, 
por si só seria sufictente para sensibilizar o Poder 
ExeCutiVO quanto à justeza __ da medida, que não 
constitui qualquer inovação no serviço Público 

-federaL 
Para exemplificar, citaria a Lei n"~ 7 .596, "dlnní~ 

ciativa governamental, publicada no Diário Oficial 
União de 13~4-87, que asségurou a isonomia sala
rial entre docentes e funcionários das autarquia; 
e fundações universitárias, "equiparados pelos r.f 
veis- mais altos_ 

O fato significa direr, se raciocinarmos levando: 
em conta outras áreas do governo diferentes d_,~, 
universidades, que foi assegurada a Paiidade sal:: 
ria! dos servidores de uma au~rqula vinc::u!~ci
à administração direta, com aqueles que serven 
às empresas 'ou fUndações, cujos empregaà.c
São remunerados condignamente, em harmor~-
aliás, com_ a realidade atual do País, em raz.:. 
do surto inflacionário que redi.iZ -drasticamet'lct 
o poder aquisitivo do seu povo. 

Por outro lado, ao ser proposta a paridade ~1. 
rial para os técnicos do DfiER, como o práp1 
dispositivo inserido índica, jamais pensei em cllt 
raÇão"" dO- saláriO-básico, que continuaria manti• 
se-gundo os critérios postos em prática pelo go--•' 
·no federãl, ficando, porém, garantidos àqll~! 
servidores, j_nc;listifitatnente~ as meSmas vantag:
e gratificações, respeitados Os percentuais atn't 
dos aos respectivos níveis ou funções, mas exd 
das aquelas de caráter nitidamente indMdual. 

Finalmente, cabe-me re~Itar que, a partir 
momento em que o projeto govemãmental vin• 
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Ia a matéria ao Decreto~ lei n~ 2.280, de 16~ 12-85, 
passa a tratar, automaticamente, de vencimentos 
e salários, não cabendo, por conseguinte, a alega
ção, reconhecidamente inconsistente, de conter 
as emendas matéria estranha ao projeto de lei 
encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional. 

Ora, as modificações introduzidas pela Emenda 
n~ 1, de autoria do Senador João Menezes, e pela 
Emenda n" 2, de minha lavra, no Projeto de Lei 
n9 20, de _1987, não são inovadoras, visto que 
medidas idênticas já foram tomadas anteriormen
te pelo Governo através de decreto-lei, conforme 
exemplifiquei no decorrer deste pronunciamento. 

Surpreendeu-nos, pois, o veto oposto pelo Pre
sidente da República aos dispositivos inseridos 
através das referidas emendas e aprovados pelas 
duas Casas do COngresso Nacional. Houve falta 
de sensibilidade de Sua Excelência para acatar 
as alterações propostas, que objetivavam apenas 
fazer justiça aos fundonários do DNER de nível 
médio e superior, com fulcro nos precedentes 
mencionados. 

Resta-nos, porém, a possibilidade de rejeitar 
o veto presidencial quando formos deUberar sobre 
a matéria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem]) 

O SR. PRESIDENTE (José lgnác!o Ferreira) 
- A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, às 1 O horas com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votaçáo, em turno únic_o, do Projeto de __ Lei da 
Câmara n9 15, de 1987 (n9 8.420/86, na Casa 
de origem), de inidativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciários de sindicatos e dá outras 
provídêndas, tendo _ 

PARECERES proferidos em Plenário: 
J'!' Pronundamento- Favorável ao projeto; 
2'!' pronunciamento - contrário à emenda 

apresentada. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 17, de 1987 (n° 8.419/86, na Casa 
de origem}, de iniciativa do Senhor -Presidente 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciários de entidades esportivas 
e recreativas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n946, de 1987-Df, que altera a legislação 
da taxa de limpeza Pública, instituida pela Lei n9 
6.945, de 14 de setembro de 1981, tendo _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em Ple
nário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n9 47, de 1987MDF, que introduz altera
ções no Código Tributário do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezemM 
bro de 1966, e dá outras provfdências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em Ple
nário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 190, de 1987 (apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecern" 14, de 1987), que suspende a execução 
do art. 93.do Decreto-Lei no 37, de 1966, decla
rado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe· 
deral. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9191, de 1987 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e JustiÇa- como conclusão de seu 
Parecer no 15, de 1987, com voto vencido do 
Senàdor "João Menezes), que suspende a execu
ção da expressão "bacalhau", constante do § 21 
que o Decreto n9 14.737, de 15-2-80, do Estado 
de São Paulo acrescentou ao art. 5o do Regula
mento do Imposto de Circulação de Mercadorias, 
aprovado pelo Decreto n9 5.41 O, de 30 de dezem
bro de 1974, daquele Estado. 

-7-
Votação,_em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 384, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, 
a contratar operãção de_ crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.157,89 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n"' 385, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Munidpal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Ba
hia, a contratar_ operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados. a 17.857,14 Obriga
ções do Tesouro Na.sional- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferida em Plenário. 

-9-
Votação, em turno (inico, do Projeto de Resolu

çã"o n" 386, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a c-ontratar operação de crédito no va1or corres
pondente, em cruzados a 52.274,44 Obrigações 
do T esCuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-to-
Votação, em turno Qnico, do Projeto de Resolu

ção" n~ 387, de 1987; qUe- aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a contrcitái opefação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 59A55,83 Obrigações 
âo TesOuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-11-

Votaçao. em turno único, do Projeto de Resolu
ção_ no 388, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Gabriel, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECERFAVORÃVEL, proferido em Plenário. 

-12-

Votação, em turno único, do Projeto de_Resolu
ção n~ .389, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
-dente, em -cruzadOs, a 454.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-13-
Votaçâo em turno único, do Projeto de Resolu

_çiio n9 390, de I 987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.283,83 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-14-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 391, de 1987, que autoriza a Prefejtura Muni
cipal de Carmo da Cachoeira, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruZados, a 50.000,00 Obri
gações do TesoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-15-
Votação, em turno único, do Projeto de .Resolu

ção n? 392, de l987, qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operaçáo de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 156.993,62 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-16-
Votação, em turno único, do Projeto de ~esolu

ção n9 393, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lbité, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 18.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-17-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 394, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 204.801,27 Obrigações 
do TesOuro Nacional- OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-18-
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu

ção n" 395, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Medeiros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.100,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-19-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 396, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Francisco de Sales, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados a 11.500,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-20-
Yotação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n? 397, de 1987, que rerratifica a Resolu_ção n~ 
126, de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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-21-

Votação em turno único, do Requerimento n" 
240, de 1987, de autorii;i_do Senador Itamar Fran~ 
co,_so]icitando, nos termos reg-imentais, informa
ções ao Poder Executivo, a respeito da cumpri
mento do Decreto LesJislativo n' 3, de 1985. 

-22--

Discussào, em turno úntco, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 8, de 1986 {n" 6.933/85, na Casa 
de origem), de iniciativa_ do Senhor Presidente 
da República, -qUe dispõe sobre a utilização de 
imóveis residenciais de pr~priedade da União, das 
entidades da administração federal e das funda
ções sob supervisão ministerial, localizados no 
Distrito Federal. (Dependendo- de pareceres.) 

-23-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 38, de 1987 (n' 29/JJ7, na Casa 
de Origem), de ínidativa do Senhor PreSidente 
da República, que cria cargoS na Procuradoria 
Regional do Trabalho da 15" Régjão, em Cam· 
pinas, São Paulo, e dá outras prOvidências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-24-

Discussão, em sugundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara· n~ 48, de 1987 (n9 9187, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a criação e extinção 
de cargos nos Quadros Permanentes das Secre~ 
tarias do Tnbunal SUperior Eleitoral e dos Tribu
nais Eleitorais, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário: 
-1"' pronunciamento: favorável ao projeto. 
- 2? pronunciamento: contrário às emendas 

apresentadas. 

-25-

Mensagem n' 447, de !987 (n' 829187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de !pirá, Estado da Bahia, 
a contratar operação de cfédíto no valor corres.. 
pendente, em cruzados, a 94.246,24 Obrigações 
do Teoouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.} 

-26-

Mensagem na 448, de 1987 (n9 630}87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura .Municipal de Coaraci, Estado da Ba
hia, a contratar op_<:ração de crédito no valor cor
respondente, em _sxuzados, a 366.619,64 Obriga
ções do T escuro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer..) . 

-27-

Mensagem n' 449, de 1987 (Jf 631/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados. a 293.96194 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN.'(Depen
dendo de parecer.) - -

-28-

Mensagem no 450, de 1987 (n" 632J87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autOrizada 
a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Estado da Bahía, 
a contratar operação de crédito no valor <:orres
pondente em cruzados, a 362296,39 obrl98ções 

do Tesouro Nadonaf -·atN. (Dependendo de 
parecer.) -

-29-
Mensagem n" 451, d-e-1987 (n"~' 633/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a .Prefeitura de Piritiba, Estado da Bahia, a con
.tratar operação _de crédito no valor correspon
dente, em CfU1ados, a 342.755,02 Obrigações do 
Tésouro Nacionai-OTl'L (Dependendo de parecer.) 

-30-

Mensagem n~ 452, de 1987 (n" 634/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizéida 
a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado 
d~ Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 115.310.24 Obri~ 
gações dO ·Tesouro Nacional - OTN. (Depen~ 
dendo de parecer) 

-31-

Mensagem n9 453, de 1987 (n" 635/87, na o ri· 
gem), relativa à prOposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Murúcipaf de Uibaí, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente. em-crUtados, a 38.359,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 

,l;arecer_) 

-32-

. Mensagem n? 454, de 1987 (n" 636/87, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munidpaf de Salvador, Estado da Ba
hia, a contratar operaç~o de crédlto no valor cor
respondente, em cruzados, a 354.500,40 Obriga
ções 00 Tesouro NacionaJ- OTN. (Dependendo 
~parecer.) 

-33-

Mensagem n~ 455, de 1987 (n9 637187, na oriw 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Ba· 
hia, a contratar operação de crédito no valor cor-
respondente, em cruzados, a 3_95.101,55 Obii.ga
çÕ$; do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

-34-

- .Mensagem n~ 456, de 1987 (n" 638!87, na ori-
gem), retativa à prqposta para que seja autorizada 
a .Prefeitura Municipaf de Salvador, Estado da Ba
hla, a contratar operação de crédíto no valor cor
respondente, em "cruzados, a 285.401,39 Obriga
ções do Tesouro Na dona!- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

-35-

Oficion' S/52, de 1987 (no 384187, na origem), 
relativo à proposta para que seja autorizado o 

. Goven:to do Estado de Goiâs a contratar operação 
. de crédito_extemo no valor deUS$ 20,760.00Ó~OO 
-(vinte milhões, setecentos e sessenta mil d6la~ 
res norte~americanos). (Dependendo de pareCer.) 

-36-

Mensagem _no 457, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorlzado o Governo do Estado 
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de· Minas Gerais a contratar oper'aç:ão de crédito 
no valor ·correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional.:_ 
OTN.. (Dependendo de parecer;) 

- =3i_:_-

Mensagem n" 458, de 1987, relativa à propOsta 
para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em ~ruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional ...:.._ 
OTN._(Dependendo de parecer.) 

-38-

Mensagem n~ 459, de 1987, relativa à proposta 
para que seja auto(izado o Governo do Estado 
de Minas Gerais a contratar· operação de crédito 
no valor correspondente, em cru:r:ados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-39-

Mensagem n" 460, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação <:te crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 71.744,88 Obrigas;ões do Tesowo 
Naclonal- OT.N. (Dependendo de parecer,) 

-40-

Mensagem rt' 461, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizado o Governo do Estadc 
do Rio Grande do Norte a contratar opéfaçãr: 
de crêc:tito no valor correspondente, em cruzados 
a 419204,00 Obfi.gações do Tesouro Nac::ion.-:
- OTN. (D_~pendendo de parecer.) 

-41-

Mensagem rf 462, de 1987, relativa à propo~i 
para que seja autorizado o Governo do Est~·~
do Rio Grande do Norte a contratar operaç.:. 
de créditO no valor correspondente, em cruzadc 
a 81.869,35 Obrigações do Tesouro Nadonal 
O!N. (Dapendendo de parecer.) 

-42-

___ Me_n_sagem no 463, de 1987, relativa à proPot: 
P.Brã qoe-seja autorizado o ServiÇO Autónomo • 
Ãgua e Esgoto de Umeíra, Esta-ao de São Pl!l_; 

a contratar operação de crédito no valor corr' 
pendente, em cruzados, a 1.032.653,24 Obri, 
ções do T escuro Nac:::lonaJ- O'fN. (Depender:. 
a parecer.) 

-43-

~nsagem no:> 464, de 1987, relativa à prop..;: 
para que seja autorimdo o Departamento de Á! 
e_ Esgoto de Sumaré, Estado de São Pauk 
CC)ntratar operação de crédito no valor corresJ: 
dente, em cruzados a 236.500,00 Obri9aç~ 
Te&Quro Nacional- OTN. (Dependendo de p 
cer.) 

-44-

Mensagem hÇ'465, de 1988, relativa à prot:= 
para que seja autorizada a Prefeitura Muni· 



Dezembro de 1987 

de Aroeiras. Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valçr_corresponQente, em cruza
dos, a 68.682,00 ObrigaçÇ>es do Tesouro Nado-
na!- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-45-
Mensagem n~ 466, de 1987, reiã.tiva à proposta: 

para que seja autorizada a Prefeitura Munícipal 
de Buritibeiro, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-46-

Mensagem n9 467, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cantagalo, Estado do ruo de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
deq~e, em cruzados, a 124.627,62 Obrigações do 
Tesouro Nacional-OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

-47-

Mensagem n? 468, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal 
de Caratinga, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados; a 125.373,74 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-48-

Mensagem rf 469,.de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 56.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

-49-
Mensagem n~>470, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Contcrgem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-50-

Mensagem n9 471, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 441.729,.32 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN'. (Dependendo de parecer.) 

-51-

Mensagem n? 472, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Criciúma, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.250,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-52-

Mensagem n9473, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Muni~ipal 
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de Gongogi, Estado da Bahia, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 43.703,01 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-53-

Mensagem n~> 474, de 1987, relativa à proposta 
para QUe seja autoli.zada a Prefeitura Municipal 
de Ibiá, Estado de Minas Gerais, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 75.000,00 Óbrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-54-

Mensagem n" 475, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Murticipal 
de lbirité, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de Crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 200.000,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
dona!- OTN. (Dependendo a parecer.) 

-55-

Mensagem n~" 476, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Umeira, Estado de_Sâo Paulo, a contratar ope
-raÇão de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 1.964,148,60 Obrigaçóes do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-56-

Mensagem n~ 477, de 1987, relativa à proposta 
pata que ·seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, Estado da Paraíba, a contratar 
operciçâo de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-57-

Mensagem n~ 478, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogl Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 215260,00- Obrigações do Tesouro 
Nadonal - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-58-

Mensagem nç 479, de 1987,.relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 170.341,19 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-59-

Mensagem n9 480, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Montes Caros, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 247.000,00 Obrigações do 
Tesouro N'acional-OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

-60-

Mensagem rt' 481, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Murticipal 
de Nova Urna, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados; a 1.50.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-61-

Mensagem n? 482, de 1987, relativa à proposta 
para que seja aútorizada a Prefeitura Municipal 
de Pombal, Estado da ParaJba, a contratar opera
ção de crédito no valor c.orrespondente, em cruza. 
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
nol - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-62-

Mensagem n9 483, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Rio Tmto, Estado da Paraiba, a contratar opera
çáo de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-53-
Mensagem nç 484, de 1987,_ relativa à proposta 
para que seja autoriZada a Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigaç6es do 
Tesouro Nacional- OTN'. (Dependendo de pare
cer.) 

-64-

Mensagem n? 485, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Serraria, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor_ correspondente, em cruza
dos, a 62.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-65-

Mensagem n~" 486, .de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de créclito no valor correspon
dente, em cruzados, a 217.630,11 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

-66-

Mensagem n9 487, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Clnaí, Estado de Minas Gerais, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a36.560,60 Obrigações do TesOW"O Nacio
nal - OTN. (Dependendo de parecer.) 

-L67-

Mensagem 0~'488, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 206.487,12 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 12• REUNIÃO, EM 4 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para a aber
tura da sessão e convocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 15 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.4-0ficio n• S-53/87 (n' 124/87, no ori-
gem), do Governo do Estado de São Paulo 
solicitando autorização do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar opera
ção de crédito externo no valor que menciona 
para o frm que especifica. 

2-ATADA92•SESSÃO,EM4DEDE-
ZEMBRO DE 1987 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEDIEI'ITE 

2.2.1 -Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n'? 50/87, de 
autoria do Senador Edison Lobão, que deter
mina a equalização dos preços da energia elé
trlca. 

2.22 -Comunicação 

-Do Senador Carlos De'Carli, de que se 
ausentará do Pais. 

SUMÁRIO 
2.2.3 - Reqilerbnentos 

-1"19 283/87, de urgência para o Projeto 
de Resolução no 416/87, relativo a pleito do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de ü-
meira-SP. · 

N9 284/87_, de urgência- Para o Projeto de 
Resoluçáo n~ 429/87, relativo a pleito da Prefei
tura Municipal de Umeira- SP. 

2.2.4- Discui'So do Expediente 

SE;NADOR NELSON CARNEIRO-Divisão 
do Município de Campos. 

2.2.5- Leitura de Projeto 

-Projeto de Resolução no 398-A, de 1987, 
de autoria do Senador José Agripino e outros 
Senadores, que cria Q Serviço de Auditoria 
às Comissões Parlamentares de Inquérito, pa
ra os fins que especifica. 

2.2.6·..:..:....-comunlcação da Presidêncla 

_-:- P@_ZO para apresentaçãO de emendas ao 
Projeto de Resolução no 398-N87, !ido ante
riormente. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara no 15, de 1987 
(n9 8.420/86, na C~ de Origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a liquidação de débitos previden
ciários de sindicatos e dá outras providências. 
Aprovado o projeto, sendo rejeitada a emen
da. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1987, 
(n9 8.419/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a liquidação de débitos previden
ciários de eptidades esportivas e recreativas. 
Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei do Senado n~46, de 1987-DF, 
que altera a legislação da Taxa de Limpeza 
Pública, instituída pela Lei n? 6.945, de 14 de 
setembro de 1981. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n• 46/87-DF. Aprovada. À sanção. 

Projeto de Lei doSeilado n?47, de 1987-DF, 
~e introduz,alterações no Código Tributário 
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei 
n"' 82, de 26 âe dezembro de 1966, e-dá outras 
providências. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n• 47/87-DF. Aprovada. À sanção. 

Projeto de Resolução n~ 190, de -1987 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça como conclusão de seu Parecer n" 14, 
de 19.87}, que suspende a execução do art 
§3 do Decreto-Lei n? 37, de 1966, declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fede
ral. Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução no 
190/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 191, de 1987 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Jus
tiça como -conclusão de seu Parecer no 15, 
de 1987, coro voto vencido do Senador João 
Menezes), que suspende a execução da ex-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Gera! do Senado Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Admintslr&trvo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor lndustria.l 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

pressão "ba~alhau", constZmte do § 21 que 
o Decreto nn 14.737, de 15-2-80, do Estado 
de São Paulo acrescentou ao art. Y do Regula
mento do Imposto de Orculação de Merca
dorias, aprovado pelo Decreto n~ 5.41 O, de 
30 de dezembro de 1974, daquele Estado. 
Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução n·-: · 
191/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 384, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.157,89 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto -de Resolução n·· 
384/87. Ai)rOvaáa--:-A promulgação. 

Projeto de Resolução no 385, de 19_87,_que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Borri JeSus 
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 17.85 7,14 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n·· 
385/87. Aprovada. À promulgação. -

Profeta de Resolução 386, de 1987, que 
autoriza a Prefei_tura- Municipal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no_ valor correspondente, em 
cruzados, a 52.274,44 Obrigações do Ti::souro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução n~ 
386/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n1 387, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do 
Chapéu, Estado da Bahia,---ª contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 59.455,83 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final dO projeto -de Resolução n~ 
387/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 388, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado da Bahia, a contra~r _operação de cré-

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Seme~tral 
De~pcsa c. poslagcm 

(\'1a Terrestre) 
~ TOTAL 
Exemplar Avuls<> 

CzS 264,00 
. CzS 66,00 

330,00 

CzS 2.00 

Trragern: 2 200-exemplares. 

dito no valor correspondente. em cruzados. 
a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução- n 
388/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n· 389, de 1987, que 
.. ,11utori.za <!.Pref~iturª MJ.micipal de Simões Fi

lho, Estado da Bahia_,_ __ a_ contratdr opere~ção 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 454.000,00 Obrigações do T escuro Na· 
dona! - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n 
389/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n· 390, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Brumadi
nho, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valar correspondente, em 
cruzados. a 2.283,83 Obrigações do TesOuro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n·' 
390/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n' 391 , de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo da 
Ç_ªçboeira, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 50.00ü;OO Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN, Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n · 
391187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n'· 392, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçiio 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 156.993,62 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. -Aprovado. 

-Redação final do Projeto de Resolução n~ 
3.92/87. _Aprovada. À promulgaçã!J. 

Projeto de Resolução n~ 393, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lbirité, Esta~ 
db de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 18.000~00_QPrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução 
_ no 393/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n· 394, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munídpal de Matozinhos, 
Estado de Minas Gerais, a Coritratar operação 
de Crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 204.801,27 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 394/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 395, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Medeiros, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 14.100,00 ObrigaÇões_dOTesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do_ Projeto de Resolução 
n" 395/81. AJ>rovacfà. A prOinulgação. 

Projeto de ResOlução n~ 396, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Fran
cisco de Sales, Estado de Minas Gerais. a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.500,00 Obrigações 
do T eScuro Nacional- OTN. Aprovado. 

-- RedãçãÕ -iiDãi do ProJeto de Res~lução 
n" 396/87. Aprovada. À promulgação, 

Requerimento n~ 240, de 1987, de autoria 
do Senador Itamar Franco, sollcitando, nos 
termos regimentais, informações ao Póder 
Executivo, a respeito do cumprimento do De
creto Legislativo n~ 3, de 1985. Aprovado. 

Projeto de Lei da camara n" 38, de 1987 
(n" 29/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho 
da 15" Região, em t:ampinas, São Paulo, e 
dá outras providências. --

- AprOvado. A sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n" 48, de 1987 
(n~ 9/87, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a criação e extinção de cargos nos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Tribunal Su
perior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Elei
~orais, e dá outras providências. Aprovado. 
A sanção. 
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Mensagem n" 447, de 1987 (n~ 629/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de lpirá, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em c.tuzados, a 
94.246,24 Obrigações do TeSouro Nacional 
- OTN. Discussão enterrada, do Projeto 
de Resolução n" 399/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem .n9 448, de 1987 (n? -630/8-7,--na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Coarad, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
366.619,64 ·obrigações do TeSOUrO Nadaria\ 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução n~ 400/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser felta na ses
são seguinte. 

Mensagem n9 449, de 1987 (n"_631/87,- na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Mtmicipal de Dias D'Ávila, 
Estado da Bahia,a co!ltratar operação de cré-
dito no valor corresp-ondente, em cruzados, 
a 293.961,94 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Discussão enceJTada, do Pro
jeto de Resolução nc 401/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de SOusa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 450, de 1987 (n" 632/87, -na 
orlgem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
362296,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
de Resolução nc 402/87, oferecido pelo Sena
dor PorTtpeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n~ 451, de 1987 (n<> 633/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Piritiba, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados_, a 
342.755,02 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerTada, do Projeto 
de Resolução n" 403/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n<> 452, de 1987 (n<> 634/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Presidente Ou
tra, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 115.310,24 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Discussão encerrada, do Pro
jeto de Resolução n" 404/87, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa, em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação s_er feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 453, de 1987 (n<> 63"5/87, na 
origem), relativa à prop-osta para que seja auto-
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rizada a Prefeitura Municipal de Uibaí, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
3&359,00 Obrigações_ do ~Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encetrada, do Projeto 
de Resolução n9 405/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
sáO segtiiute. 

Mensagem n'454, de !987 (n' 636187, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Salvador, Estaw 
do da Bahia, a contratar operação de _crêdito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
354.590,40 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada. do Projeto 
de Resolução no 406/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n9 455, de 1987 (n<> 637/8_7, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do_ da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente,~ em cruzados, a 

--395.101,.55 Obrigações do Tesouro Nacional 
-- OTN. Discussão encerrada, do Projeto 
d{:: Resolução n9 407/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em- parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na sesw 
são ségüinte. - - -

Mensagem nf> 456, de 1987 (nf> 638/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crêdito 
no valor correspondente, em cruzad9s, a 
285.401,3-9 Obrigações do Tesouro Nacional 

--....:::.-QTN. Discussão encerTada, do Projeto 
de Resolução n~ 408/87, oferecido pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

_ Ofício o~ S/.52, de 1987 (no 384/87, na ori
ien1), relativo à proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado de Goiás a con
tratar operação de cfédito externo no valor 
deUS$ 20,760,000.00- (vinte milhões, sete
cenfus e"' sesSenta mil dólares norte-america
nos). DisCtissão eilceJTada, do Projeto de 
Resolução n~ 409/87; oferecido Pelo Senador 
Meira_ Filho, em parecer proferido nesta data, 
deven&> a votação ser feita na sessão seguin
te. 

Mensagem n"' 457, de 1987 relativa à pro
-posta para· que seja autorizado o GoVerno do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação 

- de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466.400,00 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. Discussão encerrada. do 
Projeto de Resolução no 410/87, oferecido pelo 
Senador Alfredo Campos, em parecer profe
rido rlesta data, devendO a votação ser feita 
na sessão seQuinte. 

- Mensagem no 458, de. 1987 relativa à prO· 
posta para que seja autorizado o Governo do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação 
de Crédito no valor correspondente, em cruza
dos; a466.400,00 ObrigaÇões do Tesouro Na-
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cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n9 411/87, oferecido pelo 
Senador Alfredo Campos, em parecer profe
rido nesta data:, devendo a- votação ser feita 
na sessão seguinte. _ _ 

Mensagem n9 459, de 1987 relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo de 
Minas ôerais a contratar operação de crédito 
no valor corresp9ndente, em cruzados,_ a 
466.400,00 Obrigações do TesoUro Nacional 
- OTN. Discussão encerrada, do ProJeto 
de Resolução n? 412187, oferecido pelo Sena
Q_or Alfredo Campos, em parecer proferido 
nesta data, çlevendo a votação ser feita na ses
são segu_jnte. 

Mensagem n~ 460, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Mogi-Guaçu, Estado de São PaulO, 
a contratar:operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 71.744,88 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. Discus
são encerrada, do Projeto de Resolução n1 
413/87, oferecido pelo Senador Nelson Car
neiro, em parecer proferido nestã data, deven
do a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem nQ 461. de 1987, relativa à pro
posta para que seJa autorizado o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
erri cruzados, a 419.204,00 Obrigações doTe
sburo Nacional - OTN. Discussão encer
rada, do Projeto de Resolução n<> 414/87, ofe
recido pelo Senador Meira Filho, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

Mensagem n"' 462, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o governo do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 81.869,35 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução no 415/87, ofereçido pelo 
Senador Meíra Filho, em parecer j:ii"oferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses-
são seQuinte. -

Mensagem nQ 463, de 1981, relativa à pro
posta para que Seja autorizado o serviço Autêr 
nome de Água e Esgoto de Limeira, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.032.653,24- Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN. Discussão encerrada, do Pro
jeto de Resolução n" 416/87, oferecido pelo 
Senador Nelson Carneiro, em parecer profe
rido nesta_ data, devendo a votação ser feita 
na sessão seguinte. 

Mensagem no 464, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Departamen
to de Água e Esgoto de Sumaré, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
236.500,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Discussão encerTada, do Projeto 
q:e Resolução n<> 417/87, oferecido pelo Sena
dor Nelson Cameiro, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita nª ses
são seguinte. 

Mensagem n~ 465, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado a Prefeitura 
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Municipal de Aroeiras, Estado da Paraíba, a 
contratar operação de crédito no ValOr corres
pondente, em cruzados, a 68.682,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. Discus
são encerrada, do Projeto de Resolução-n.~ 
418/87, oferecido pelo Senador Gerson Ca
mata, em parecer proferido nesta data, deven
do a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 466; de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado a Prefeitura 
Municipal de Buritizeiro, EStaáo de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrigações do T escUro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n" 419187, ofereddo pelo SeiúidorAJfr-edo 
Campos, eni pareCer proferido nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem nn 467, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Cantagalo, Estado do Rio de Jãnei
ro~ a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 124.627,62 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n~ 420/87, oferecido pelo Senador Nelson 
Carneiro, em parecer-prO!eiido nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão s_eguinte. 

Mensagem n~ 468, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Caratinga, Estado de MiriaS Geiãis, 
a contratar operação de crédito no valor ÓJr
respondente, em cruzados, a 125373,74 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN. Discus
são encerrada, do Projeto de Resolução no 
421/87, oferecido pelo Senador Alfredo Cam
pos, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 469, de l987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
niciPal de Conselheiro Pen-a, Estado de Minas 
Gerais, a contratar Operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 56.000,00 
Obrigações do TeSoura--ffadOnal- OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n" 422/87, oferectdo pelo Senador Alfredo 
Campos, em pareCer pi'Oferfdo nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 470, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizãda a Prefeftura Mu
nicipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito rlo valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN. Discus
são encerrada, do Projeto de Resolução n~ 
423/87, oferecido pelO Senador -Alfredo Cam
pos, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n1 471, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 441.729,32 Obri
gações do Tesouro Nadonai-OTN. DiscuS
são encerrada, do Projeto de ResoluÇão" n~ 
424/87, oferecido pelo Senador Ronan Tito, 
em parecer proferido nesta data, devendo a -
votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n~ 472, de 1987, relativa à pro-

posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
rlícípãl ae Cr1ciúmã, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 16.250,00 Obri-

_ogações dO Tesouro Nacional- OTN. Discus
são encên'ada, do Projeto de Resolução n<:> 
425/87, oferecido pelo Senador José Paulo 
Biso!, em parecer proferido nesta data, deven· 
do a votaçã-o ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem rT' 473, de 1987, relativa à pro
posta Para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Gongogi, Estado da Bahia, a con
trãtar operação de crédito no valor corresp<:m· 
dente, em cruzados, a 43.703,01 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Discussão en
cerrada, do Projeto de Resolução n<:> 426/87, 
ofere<:ído pelo Senador Pompeu de Sousa, 
_em- p_al'eCer proferido nesta data, devendo_ a 
votaçao ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 474, de 1987, relativa à pro
pOSta para que seja aUtõôiada a Prefeitura Mu· 
nicipal de Jl)iá; Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 75.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN. Discussão en
cerrada, do Projeto de Resolução rf 427/87, 
~oferecido pelo Senador Ro"nan Tito, em pare
cer prOferido nesta data, devendo a votação 
ser fei~ na sessão _seguinte. 

Mensagem n<:> 475, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação_ de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 200.000,00_ Obri
g~ç®s_ d_o T eso_uro Nacional """:"OTN. Discus
são -encerrada, do Projeto de Resolução n<:> 
428/87, oferecido pelo Senador Ronan Tito, 
em.parecer proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sess_ão seguinte. 

Mensagem n9 476, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nic_ipal de Umeira, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor corres~ 
ponderite, em crUzadoS, a 1.961[148,60 Obri
gações do T escuro Nacional-:-:- OTN. Discus
_são -enc_eantda, do _Projeto de Resolução n9 

429/81 .... ofe:te.ddo pelO Senador Nelson Car-_ 
neiro, ~m parecer proferido nesta data, devEm
do ã_vótação ser feita ria sessão seguinte. 

Mensagem n" 477, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nkipal de Mamanguape, Estado da Parafba, 
a COntratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do T esouro __ Nacional- OTN. Discus
são -~!lCenJlda, do Proj~o __ de _Rés_olução n9 
430/87, oferecido pelo Senador Gerson Ca
iriata, em parecer proferido nesta data, deven
do a votaç~o ser feita na sessão seguinte. 

_M_ensªg~_m n<:> 47_,8,_ç[~_1_9_87, relativa à pro
põSUfpãfã. que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Mogi Guaç:u, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 215260,00 Obri
gações do TeSouro Na_ dona!:- OTN. Discus
são encenada, do Projeto de Resolução no 
431/87, ofereddo pelo Senador Nelson Car

__ neiro, em parecer proferido nesta data, deven
do a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n<:> 479, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado a Prefeitura 
Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Pau
lo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 170.341,19 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n" 432/87, oferecido pelo Senador Nelson 
Carrieiró; em parecer proferido_ nesta data, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 480, de 1987, relativa à pro· 
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu· 
nicipal de Montes Claros, Estado de Minas Ge
rais, a contiatar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 24 7.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção Ii.; 433/87, oferecido pelo Senador Ro~an 
Tito, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação s_er feita na sessão_ seguinte. 

Mensagem n9 481, de 1987, relativa à pra
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Uma, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 150.000,00 Obri· 
gações do Tesouro Nacional:- OTN. Db..::us
são encerrada, do Projeto de Resolução nQ 
434/87, oferecido pela Senador Ronan Tito, 
em parecer proferido nesta dáta, devendo a 

_ votação ser feita na sessão seguinte. 
Mensagem n~ 482, de 1987 ;_ refativa à -pro

posta para que seja autOrizada a Prefeitura Mu
nicipal de Pombal, Estado da Paraíba, a Con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en
cerrada, do Projeto de Resolução n9 43_5/87, 
oferecido pelo Senador Gerson Camata, em 
pã:recer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mens:agem n<:> 483, de 1987, relativa à pro
poStã pai-a-cji.ie-seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Rio Tinto, Estado da Paraíba, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en~ 
cerrada, do Projeto de Resolução n• 436/87, 
oferecido pelo Senador Gerson Camata, em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem n9 484, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações _do Tesouro Nacional - OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n9 437/87, oferecido pelo Senador Pom
peu de Sousa, em parecer proferido nesta da
ta, devendo a votação ser feita na sessão se
guinte. 

Mensagem n~ 485, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Serraria, Estado da Paraíba, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em CnQados, a 62.000,00 Qbrigaçãoes 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en
cerrada, do Projeto de Resolução n9 438187, 
oferecido pelo Senador Gerson Camata, em 
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parecer proferido nesta data, devendo a vota~ 
ção ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem nç 486, de 1987, relativa à pro
posta à proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de ·cré
dito no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 217.630,11 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Discussão encetTada, do Pro
jeto de Resolução n9 439/87, oferecido pelo 
Senador -Ronan Tito, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seQuinte. 

Mensagem n9 487, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Unaf, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 36560,60 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OJN. Discus
são encerrada, do Projeto de Resolução n9 
440/87, oferecido pelo Senador Ronan Tito, 
em parecer proferido nesta data, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

Mensagem no 488, de 1987, relativa à pro
posta para seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito_ no 
valor correspondente, em cruzados, a 
206.487,12 Obrigações do Tesouro Nacioanl 
- OTN. Discussão encerTada, do Projeto 
de Resolução n9 441/87, oferecido pelo Sena
dor Josê Paulo Biso!, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Projeto de Resolução n' 397, de 1987, que 
rerratifica a Resolução n9 126, de 1984, Apro~ 
vado, tendo usado da palavra no seu encami
nhamento o Sr. Nelson Carneiro. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

397/87. Aprovada. Àpromulgação. 
Projeto de Lei da Câmara nç 8/86 (no 

6.933/85, na Casa de origem),-que dispõe so
bre a utilizaç~o de imóveis residenciais de pro
priedade da União, das entidades da adminis
tração federal e das funções sob supervisão 
ministerial, localizados no Distrito Federal. 
Discussão encermda, do Projeto, do substi
tutivo, das emendas e das subemendas, após 
pareceres das comissões, tendo usado da pa
lavra na sua discussão os Srs. Meira Fi1ho, 
Maurido Corrêa, Nelson Carneiro, Jamil Had
dad, Pompeu de Sousa e Virgílio Thvora, de
vendo a votação ser feita na sessão seguinte. 

23.1 - Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

-Projeto de Resolução n" 416/87, em regi· 
me de urgência, nos tennos do Requerimento 
~ 283/87, lido no Expediente. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
416/87, em regime-de urgência. Aprovado. 

- Projeto de Resolução n" 429787, em regi
me de urgência, nos termos do Requerimento 
n"' 284/87, lido no Expediente. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
429/87, em regime de urgência. Aprovado. 
À promulgação. 

2.32"- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR DIVALDO SfJRCIACiY- Criticas 

à administração do Governador Fernando Co-
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llor de Melo. "To ledo desmente rombo no IM" 
- Matéria publicada no "Correio Braziliense, 

-- de 27 de novembro, 
SENADOR FT<A/'IdSCOROUEMBERG

Solidariedade ao Senador Albano Franco por 
ter proferido voto equivocado na Comissão 
de Sistematização. 

SENADOR RUY BACELAR - Criação das 
Zonas de Processamento de Exportações. 
Serviços preStados pelo FUNRURAL 

. SENADORNELSONWEDEKIN -Criação 
de áreas de livre comércio pelo MIC. 

233 - ComUDicaÇão da Presidência 
-:. Convocação de seSsão extraordinária a 

realizar-se hoje, às 17 horas e 50 minutos, 
-com Ordem do Dia que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3-ATA DA 93• SESSÃO, EM 4 DE 

DEZEMBRO DE 1987 
3.1 -ABERTURA 
3.2 -EXPEDIENTE 
3.2.1 -Discursos do Expediente 
SENADOR ALFREDO OIMPOS- Polui-

ção do solo e dosrios causada pelo mercúrio, 
em Paracatu, MG. 

SENADOR ROI'W'f TTTO - Como Uder 
do PMDB- Denúncia do Governo de Alagoas 
sobre discriminação na liberação de financia-
mentos para Estados e Municjpios. _ 

SENADOR ED/S0/"1 LOBAO, Como fider 
do PFL - Defesa do Ministro Prisco Viana 
em face das denúncias do Governador de Ala
goas. 

3.22 - Requerimento 
- N9 285/87, dos Senadores Virgílio Távora, 

Ronan Trto e Mauro Benevides, solicitando ur
gência para o Projeto de Resolução ?wO 398-A, 
de ~987, que cria o Serviço de Auditoria às 
Comissões Parlamentares de Inquérito para 
os fins que especifica, 

3.3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1986 

(rio -6:933/85, na- CaSei de origem), de iniciativa 
do Sr. Presidente da República que dispõe so
bre a utilização de imóveis residendais de pro
priedade da União, das entidades da Adiminis
tração Federal e das fundações sob supervisão 
ministeriãl~localizados no Distrito FederaL 
AproVado, nos termos do substitutivo do ple
nárfo, cOm subernenda, tendo encaminhado 
a votação os Srs. Nelson Carneiro, João Lobo, 
Ronan Tito, Edison Lobão, Alulzio Bezerra, Vir
gílio Távora, Mário Maia, Jamil Haddad e Od 
Sabóia de carvalho. 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara 
n .. 8/86. Aprovada, tendo feito dedaração de 
voto os Senadores Alfredo Campos e Cid Sa
bóia de Carvalho. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Resolução n9 399; de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de !pirá, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados_. a 
94.246,24 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN, Aprovado. _ 

RedaÇao final do Projeto de Resolução n9 
399/87. Aprovada. À prornulgaç:,ão. 

Projeto de Resolução nç 400, de 1987. que 
autorim a Prefeitura Municipal de Coarad, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 

no valor correspondente, em cruzados, a 
366.619,64 Obrigações do Tesouro Nacional 
,.- .OTN, Aprovado. 

RedaçãO final do Projeto_ de Resolução n"' 
400/87. Aprovado. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 401, de 1987,, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Dias D'Avila, 
Estado da Bahia, a contratar operaçào de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 293.961,94 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

401/87. Aprovada.À promulgação. 
Projeto de Resolução n9 402, de 1987; que 

autoriza a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor _correspondente, em cruzados, a 
362.296,39_0brigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final_ do Projeto de Resolução n9 
402/87. Aprovada. À pfomulgação. 

Projeto de Resolução n9 403, de_1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piritiba, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
342.755.02 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. Aprovado. 

Redação frnal do Projeto de Resolução n9 

_403/87. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n9 404, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente 
Outra, Estado da Bahia; a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 115.310,24 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação frnal do Projeto de Resolus;ão n9 

404/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nç 405, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Uibaí, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
3a359,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmãl do Projeto de _Resolução n9 
405/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 406, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 354.590,40 Obrigações do Tesouro Nado~ 
na!- OTN. Aprovado. 

Redação final do projeto de Resolução n'l 
406/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 407, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 395.101,55 'Obrigações do T esour6 Nacio
nal- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
407/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 408, de 1987, que 
autoriza -~ Prefeitura Municipal de Salvadçr, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré· 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 285.401,39 ObrigaçõeS do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. Tendo feito decla
ração de voto o Sr. Jutahy Magalhães. 



3608 Sábado 5 

Redação final do -PrOjeto ae Resolução n<> 
408/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 409, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Goíás a con
tratar_ operação de crédito externo no valor 
de US$ 20,760,000.00 (vinte milhões, sete
centos e sessenta mil dólares norte-america
nos). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resoluç§o no 
409/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de ResoluÇão n"' 410, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN. Apro-
vado. . 

Redação final do Projeto ·cte Resolução n9 
4 I 0/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução nç 411, de 1987, que 
autoriza o Governo dõ EstadO de Minas Gerais 
a contratar operação de crêdito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400,00 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional --OTN, Apro
vado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
411/87. Aprovada-. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 412, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 466.400 Obriga
ções do Tesouro Nacionai--OTN. Aprova
do. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
412/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 413, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 71.744,88 Obrigações do Tesouro Na· 
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
413/87, Aprovada, À promulgação. 

Projeto de Resolução n"414, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado -do Ri_o Or.ande 
do Norte a contratar operação de crédito no 
valor corre_spondente, em cruzados, a 
419.204,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- -OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
414/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 415, de 1987, que 
autoriza o Govemq do Estado do Rio Grande 
do Norte a contra.tar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
81.869,35 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fine;~] do projeto de Resolução n" 
415/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n9 417, de 1987, que 
autoriza o Departamento de Água e Esgotos 
de Sumaré, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no vcilof cQITe_spondente, 
em cruzados, a 236.500,00 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 
417/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resoluç~o n° 418, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aroeiras, Es-
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tado da Paraíba, a contratar operação de cré· 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
-a 66,682,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
--=- OTN. Aprovado. 

ReÇlação fiil:"al do Projeto de Resolução no 
41_8}87, Apn)vada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 419, de 1987, que 
a~.J.to_riz~ a Prefeitura Municipal de Buritizeiro, 
-Est~do de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.000,00 Obrigações do T escuro Na
CiOnal .....:.. OTN." Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
419/87. Aprovada. A promulgação, 

Projeto de Resolução n? 420, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cantagalo, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 124.627,62 Obrigações do Tesouro Naw 
dona! - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resoluçc~o n9 
420/87. Aprovada. A promulgação. 

P.rojeto de Resolução n9 421, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga, 
Estado de Minas Gerais, a _contratar operação 
de_ crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 125.373_, 74 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

--- --- Redação- final do Projeto de Resolução no:> 
421/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n'~ 422, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Pena, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
rciÇa'-o·de crédito !lO valOr correspondente, em 
cruzados, a 56.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Aprovado. 

Reçiação fmal do Projeto de Resolução n9 
422187. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de ResoluçãO n9 423, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, 
Estado de Mi:-tas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza-

. dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Na· 
_ ç[onal- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
4_23/87. Aprovada.~ promulgação. 

_:Projeto de Resolução n" 424, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Çontagem, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação 

~ de crédito no_:valor correspondente, em_ cruza
dos, a 441,729,32 Obrigações do Tesouro_ Na
cional - OTN. Aprovado. 

. _B_et;ia):ãO fina] do projeto de Resolução n" 
424787. Aprovada. A promulgação. 

__ -P.~_ojetÇJ de Resolução n" 425, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cridúma, 
Estado de Santa Catarina, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 16.250,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução no 
425/~7. ,_provada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 426, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Gongogí, 
Estadó dã B8hia, -a cOntratar operação de cré
dito no v_alor correspondente, em cruzados, 

a 43.703,01 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação- final do projeto de Resolução no:> 
426/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n"' 427, de 1987, Que 
autoriza a Prefeitura Municipal -de lbiá, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 75.000,00 ObriQações do Tesouro Nacional 
--OTN. Aprovado. 

Redacão final do Prqjeto de Resolução n" 
427/87. Aprovada. À prOmulgação. 

Projeto de Resolução n<>428, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munidpal de lbirité, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 200.000,00 Obrigações-do Tesouro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
428/87. Aprovada. A _promulgação. 

Projeto de Resolução n" 430, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mamangua
pe, Estado da Paraíba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000.00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
430/87. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n'~ 431, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito .no valor correspondente, em cruza
dos, a 215.260,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Redação fmal do projeto de Resolução n" 
43f/87. Aprovada. A promulgação, 

Projeto de Resolução n9 432, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, 
Estado de São PauJo, _a contratar operação 
de crédito no ~Qf correspondente, em cruza
dos, a 170.341,19 Obrigações do TesoUro Na
cional- OTN. Aprovado. 
Redaç~o final do Projeto de Resolução 

n" 432/87. Aprovada. A promulgação . 
Projeto de Resolução n;. 433, de 1987, que 

autoriza a Pr~feib.lfa Muil.icipal de Montes Cla
ros, Estado de Min_as Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspoli.dente, em 
cruzados~ a 247.000,00 Obrigações do T escu
ro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redaçã_o final do Projeto de Resolução 
n9·433/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n<? 434, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

. Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de Credito no valor correspondente, em cruza
dos, a 150.000.00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

Rédação final do Projeto de Resolução no 
434/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 435, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pombal, Es
tado da Paraíba, a contratar operação de cré
dito no _yalor correspondente, em cruzados, 
a 80.000.00 06rigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redaç:ão fmal do Projeto de Resolução n9 
435/87. Aprovada. À promulgação. 
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Projeto de Resolução n~ 436, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, 
Esta4o da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

436/87. AproVada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n"' 437, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antô
nio de Jesus, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 
437/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n" 438, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Serraria, Es
tado da Paraíba, a contratar operaçilo de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 62.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Res_olução n9 

438/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 439, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais. a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a217.630,11 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

439/87. Aprovada. Á promulgação. 

Projeto de Resolução n9 440, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado 
de Minas Gerais. a contratar operação de _cré
dito no valor correspondente, a cruzados, a 
36.560,60 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 

440/87. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n9 441, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Mtmicipal de Uruguaiana, 
Estado do Rio Grande do Su1, a contratar ope--
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ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 206.487,12 Obrigações do T escu
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 
441/87. Aprovada. À promulgação. 

Requerimento n"' 280, de 1987, do Senador 
Carlos Chiarem, solicitando, nos termos do ar
tigo 367 do Regimento Interno, o-·desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n"' 319, 
de 1985, de sua autoria, que dispõe sobre 
o exercido da Profissão de Oceanógrafo e dá 
outras providências. Aprovado. 

Projeto de Resolução n9 373, de 1987, de 
autoria da Comissão Difetora, que revoga dis
posições do Regulamento Adminístrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 
58, de I 972 e alterações posteriores. Discus
são encerrada, após parecer proferido pelo 
Senador Pompeu de Sousa. 

Projeto de Resolução n9 374, de 1987, de 
autoria da Comissão Diretora, que altera o Re
gulamento Administrativo do Senado Federal. 
Discussão encenada, ap6s parecer profe~ 
rido pelo Senador Pompeu de Sousa. 

-3.3.1 -Matérias apredadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Resolução n9 398-N87, em 
regime de urgência nos termos do Requeri
mento n9 258/87, lído no expediente. 

Aprovado após parecer proferido pelo Se
nador Ronan Tito. 

Redação fmal do Projeto de ReSolução n9 
398-A(87, em regime de urgência. Aprova
da. À promulgação 

3.32 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a rea

lizar~se hoje, às 20:30 horas, com a Ordem 
do Dia que designa. 

3.4 -ENCERRAMENTO 
4- ATA DA 94• SESSÃO, EM 4 DE 

DEZEMBRO DE 1987 
4.1 -ABERTURA 
42 -EXPEDIENTE 
4.2:1 -Requerimento 
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- N9 287/87, dos Srs. Mauro Benevides 
e Jarbas Passarinho, ·a e urgência para a Men~ 
sagem n9 387/87, relativa a pleito da '"Prefeitura 
Municipal de Natal - RN. 

42.2 - Comunicação da Presldênda 
-Arquivamento dos projetas de Lei doSe

nado em Primeiro turno, projetas de resolu
ção, indicações e os Requerimentos, cujo de
sarquivamento não foi solicitado. 

4.23 :.... Discurso do Expediente 
SENADOR L(){JRJVAL BATISTA- Campa

nha contra o tabagismo. 
4.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução no 373, de 1987, 

de autoria da Comissão Diretora, que revoga 
di~posições do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n9 58, de 1972 e alteração posteriores. Apro
vado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
373187. AProvada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n"' 374, de 1987, de 
autoria da Comissão Diretora, que altera o re
gulamento Administrativo do Senado Federal. 
Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
374/87. Aprovada. À promulgação. 

4.3.1 - Matéria deferida após a Or
dem do Dia 

- Requerimento n9 287/87 lido no Expe
Çiente. Declarado prejudicado, por falta de 
"quorum" tendo usado da palavra os Srs. Se
nadores José Agripino, Mauro Benevides e Vir
gílioTávora. 

432 - Comunicação da Presidência 
- convocação de sessão extraordinária a 

realizar-se amanhã, ~ 10 horas, destinada ao 
encerramento da presente Sessão Legislativa. 

4.4 -ENCERRAMENTO 
5 -MESA DIRETORA 
6 - LiDERES E VJCE-LÍDERES DE 

PARTIDOS 
7 '-'- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 

SÓES PERMANEI'fiES 

Ata da 12~ Reunião, em 4 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Ro/Jemberg 

ÁS 10 HORAS, ACJVIM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia-Aluízio Bezerra- Leopoldo Perez 
-Aureo Mello -Oda.cir Soares -João Menezes 
·- Almir GaDriel - Jarbas Passarinho - João 
CastelO -_Alexandre Costa - Ecll_!;>Qn Lobão -
João Lobo-Chagas Rodrigues-Vifgnio Távora 
- Qd Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides 
-Carlos Alberto -José Agripino- Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena ~ Raimvndo Lira 
-MarcoMaciel-Man_sueto de Lavor-Gullher-

mePalmeira- Divaldo Suruagy- Albano Fran
co - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar-J_osé Igná
cio Ferreira- Gerson Cãmàta -João Calmon 
-Jamil Haddad- Afonso Arinos --Nelson Car
neiro- Alfredo Campos- Ronan Tito- Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro Borges -
lram Saraiva- Irapuan Costa "Júnlor - Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêci.- Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nnnes Rocha 
- Márcio Lacerda - Mendes Canale_- Rachid 
Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves 

-José_Richa- Dirceu Carneiro- Nelson We~ 
dekin - J~é Paulo Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg) 
-A lista de presença acusa o comparecimento 
de 57 Srs. Senadores. Entretanto, não há em ple
nário o quorum regimental para abertura da ses
são. 

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, o Expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 
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Nestas condições, vou encerrar a presente reu~ 
nião, convocando sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, às 15 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
C"amara no 15, de 1987 (n9 8.420/86, na Casa 
de origem), de iriiciativa do Senhor Presidente. 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciários de sindicatos e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES proferidos em Pl~nário: 
1 '~' pronunclamento - favorável ao projeto; 
29 pronunclamento - contrário à emenda 

apresentada. 

2 

Votação, em turno único, do Proj~O de Lei da 
Câmara n? 17, de 1987 (n" 8.419/86, na CaSa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciários de entidades esportivas 
e recreativas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 46, de 1987 -DF, que altera a legislação 
da taxa de limpeza pública, instituída pela Lei nc 
6.945, de 14 de setembro de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em Ple
nário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nc 47, de 1987-DF, que introduz altera
ções no Código Tributário do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto-Lei n~' 82, de 26 de dezem
bro de 1966, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEJS, proferidos em Ple
nário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de_Resolu
ção n9190, de 1987 (apresentado pela Conl.i.Ssão 
de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer no 14, de 1987), que suspende a execução 
do art. 93 do Decreto-Lei n? 37, de 1966, decla
rado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe
deral. 

6 

Votaçêo, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n?191, de 1987 (apresenta-do pela Comissão 
de COnstituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n9 15, de 1987, com voto vencido do 
Senador João Menezes), que suspende a execu
ção da expressão "Bacalhau", constante do§ 21 
que o Decreto n? 14.737, de 15-2-80, do Estado 
de São Paulo, acrescentou ao art. 59 do Regula- -
menta do Imposto de Orculaçãõ de Mercadorias, 
aprovado pelo Decreto n"' 5.41 O, de 30 de dezem-
bro de 1974, daquele Estado. -

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 384-; de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor-

respondente, em cruzados, a 13.157,89 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 385, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Ba· 
hia, a contratar operação de crédito no valor corre· 

-pendente, em cruzados, a 17.857,14 Obrigações 
do Tesouro NacionaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 386, de 1987; qUe autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
po_~dente, em cruzados, a 52.274.44 Obrigações 
do TeSoUro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 387, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 
a: contratar operação de -crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 59.455,83 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PAREÇER FAVORÁVEL. prOferido em Plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<~ 388, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Gabriel, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações do 
Tesourq Nacional -.OTN, tendo 

PARECER FAYORA VEL proferido em Plenário. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
~ rt-' 389, de- "198-7, que autoriZa a -Prefeitura 
Municipal de Simões Filho, 'Estado d-a Bahia, a 
contratar operação de _crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 454.000,00 Obrigações do -
Tesouro Naçional ~ OTN, tendo 
PARECER FAVORAVEL, prOferido em Plenário. 

13 

Votaçã"o, em turno único, do Projeto de ResOlu
ção nç 390, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 2.283,83 Obriga
ções do_ Tesouro Nacional - OTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rt-' 391, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Camo da Cachoeira, Estado de Mi
lias Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados~_a 50.000,00 
do Obrigações Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

15 

Votação, em tomo único, do Pr_ojeto de Resolu-_ 
ção n9 392, de 19.a7, que autoriza a Prefeitura_ 
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no vaJor corres-

pendente~ em cruzados, a 156.993,62 Obrigações 
do T escuro NadonaJ - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido· em Plenário. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nç 393, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lbirité, Estado de- Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 18.000,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"" 394, de 1987, qüe autoriza a PrefeitUa Muni
cipal de Matozinhos, Es~do de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 204.801,27 Obrigações_ do 
T esCU-ro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

18 

Votação; em turno único, do Projeto· de Resolu
ção nQ 395, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Medeiros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em c rezados, a 14.100,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. 
- ---

19 

Votação, effi turno único, do Projeto de Resolu
ção no 396, de 1 987, que autoriza Prefeitura Muni
cipal ae SãóFraflcisco de Sales, Estado de Minas 
Gerais, a -Corítratar operãÇáo de crédito no valor 
correSpondente, em cruzados, a 11.500,00 ObriM 
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

20 
Votação, em turno único. do Projeto de Resolu~ 

ção rt' 397, de 1987, que rerratifica a Resolução 
n9 126, de 1984, _tendo :· 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

21 

Votação, em tomo único, do Requerimento n9 
240, de 1987, de autoria do Senador hamarfran~ 
co, s-õlicitando, nos termos regimentais, informa
ções ao Poder Executivo, a respeito do cumpri
mento do Decreto Legislativo n9 3, de 1985. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 8, de !986 (n• 6.933/85, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a utilização de 
imóveis residenciais de propriedade da União, das 
entidades da administração federal e das funda
ções sob supervisão ministerial, localizados no 
Distrito Federal. (Dependendo de pareceres.) 

23 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 38, de 1987 (n9 29/87, na Casa 
de origem), de inidiitiva do Senhor Presidente 
da República, que cria cargos na Procuradoria 
Regional do Trabalho- da 15~ Região, em Cam~ 
pfnas, São PauJo, e dá outras providêncié)S, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 
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24 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 48, de 1987 (no 9/87, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a criação e extinção 
de cargos nos Quadros Permanentes das Secre
tarias do Tribunal Superior Eleitoral e do~ Tribu
nais Regionais Eleitorais, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, proferidos e:m Plenário: 
- 1 ~ pronundamento: favorável ao projeto. 
- 2"' pronunciamento: contrário __ às emendas 

apresentadas. 

25 

Mensagem n~ 447, de 1987 (n"' 629/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ipirá, Estado da Bahia 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 94.246,24 Obrigações 
do T eSõuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 38359,00 Obrigações 
do .Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
farecer.) 

32 

Mensagem n"' 454, de 1987 (n~ 636/87, na ori
gem), relativa à proposta Para que seja autorizada 
a Prefeitura /Y"iunicipal de Salvador, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 354590,40 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de Parecer.) 

33 

Mensagem no 455, de 1987 (n° 637/87, na ort
gem), relativa à pioposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 395.101,55 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de Parecer.) 

26 34 

Mensagem n' 448, de 1987 (n" 630/87, miQrl- __ __:_:. Meilsagem no 456, de 1987-{n~ 63_8/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Coaraci, Estado da Ba- a Prefeitura Munkipal de Sa1vador, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor- hia, a contratar operação de crédito no va1or cor
respondente, em cruzados, a 366.619,64 Obriga- respondente, em cruzados, a 285.401,39 Obriga
ções do TeSouro Nacional- OTN. (Dependendo ções do T escuro Nacional- OTN. (Dependendo. 
de Parecer.) de Paiecer.) 

27 

Mensagem n9 449, de 1987 (n~ 631/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munkipal de Dias D'Ávila, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 293.961,94 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

28 

Mensagem n~ 450, de 1987 (n~ 632/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Itajuípe, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 362296,39 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

29 

Mensagem n• 451, de 1987 (n" 633/87, na od
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Piritiba, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 342.755,02 ObrigaçõeS 
do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

30 

Mensagem no 452, de 1982 n'-' 634/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 115310,24 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo de Parecer.) 

31 

Mensagem n'-' 453, de 1987 (n~ 635/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

• 1 a Prefeitura Municipal de Ulbaf, Estado da Bahia, 

35 

Offcióno S/52, de 1987 (no 384/87, na origem), 
relativo à proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Goiás a contréifar oPeração 
de crédito externo no valor de Qs$ 20,760,000.00 
-(vinte milhões, setecentos e sessenta mil dóla
res norte-americanos). (Dependendo de Parecer.) 

36 

- ~nsagem no 4!?7, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizadO o Governo do Estado 
de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzado_s, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN:-(Dependendo de Parecer.) 

~37 

Mensagem n? 458, de -1987, relativa à proposta 
para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no ·valo i' corre_spoildente, .em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

38 
Mensagem n9 459, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizado o Governo do Estado 
- de Minas Gerais a Contratar op_eração de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
466AOO,OO ObrigaÇões do TesOuro Nacional
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

39 

Mensagem n~ 460, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogi-Guaçu, EStado de São Paulo, a contratar 
opel-ação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 71.744,88 Obrigações do Te_souro 
Nacional - OTN. (Dependendo de Parecer.) 
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40 

Mensagem n" 461 ,-de 1987, relativa à proposta 
para que seja autortzaao o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 419.204,00 Obrigaçõe-S do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

41 

Mensagem n~ 462, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizado O GOVerno do Estado 
do Rio Grande do Norte a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 81.869,35 Obrigações do Tesouro Nacional-
OTN. (Dependendo de Parecei.) -

42 

Mensagem n~ 463, de 1987, relativa à proposta 
J:?ara que seja autorizado o Serviço Autõnomo de 
Agua e Esgoto de Umeira, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1.032.653,24 Obriga
ções do T escuro Nacional- OTN. (Dependendo 
de Parecer.) 

43 

Mensagem n~ 464, de 1987, relativa à proppsta 
para que seja autorizado o D_epartamento de Agua 
e Esgoto de_ Sumaré, Es~do de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruiados, a 236.500,00 Obrigações do 
Tesouro Nac:lonal-OTN. (Dependendo de Pare· 
cer.) - - -

44 

Mensagem n? 465, de 1988, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Aroeiras, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 68.682,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

45 

Mensagem n? 466, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Buritibeiro, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

46 

Mensagem n~467, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 124.627,62 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de Pare
cer.) 

47 
Mensagem n"' 468, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Caratinga, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 125.373,74 Obrigações dei Tesouro 
N~cional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

48 
Mensagem n9 469, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, 
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a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 56.000,00 Obrigações 
do TesourO Nacional- OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

49 
Mensagem no 470, de 1987, relativa à proposta 

para que seja 'autorizada a Prefeitura Municipal 
de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro 
'Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

50 
Mensagem n9 471, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizada a Prefeitura Munic_ipaJ 
de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspof!d~nte, em 
cruzados, a 441.729,32 ObrigaçOeS do Tesouro 
Nacional - 0~. (Dependendo de Parecer.) 

51 

Mensagem fi1'472, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefei_tura Municipal 
de Oiciúma, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.250,00 Obrtgações do Tesouro 
Nac!onal- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

52 

Mensagem r1" 473, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municjpal 
de Gongogi, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 43.703,01 Obrigações do lesOui'O Nacio
nal- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

53 
Mensagem n1 474, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de lbiá, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 75.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

54 
Mensagem n~ 475, de 1987, relativa à proposta 

para que seja autortzadaa Prefeitura Municipal de 
lbirité, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 200.000,00 ObriQações do Tesouro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

55 

Mensagem n" 476, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizadaa Prefeitura Municipal de 
Umelra, Estado de São.Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1.964.148,60 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

56 

Mensagem n~ 477, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de c::rédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- O"{'N. (Dependendo de parecer.) 

57 

Mensagem n1 478, de 1987, rela~va à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 215260,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-58 

Mensagem n? 479, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de cré<lito no valor correspondente, em 
cruzados, a 170.341,19 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

59 

Mensagem n~ 480, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Montes Oaros, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operaç-ão· de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 247.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

60 

Mensagem n? 481, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Nova Uma, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 150.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependimdo de parecer.) 

61 

.Mensagem n~ 482, áe 1~87, relativa à proposta 
para -queSeja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Pombal, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nacio
nal - OTN. (Dependendo de parecer.) 

62 

Mensagem n~ 483, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Rio Tinto, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN. (Dependendo de parecer.) 

63 

Mensagem no 484, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
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de Santo Antônio de Jesus. Estado da Bahia, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

64 

Mensagem n9 485, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Serraria, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 62.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN. (Dependendo de parecer.) 

65 

Mensagem n~ 486, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 217.630,1 1 ObrigaÇões do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de pare
cer.) 

66 

Mensagem n~ 487, de 1987, relativa à proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Unaí, Estado de Minas Gerais, a contratar ope- · 
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 36.560,60 Obrigações do Tesouro Nado
na!- OTN. (Dependendo de parecer.) 

67 

Mensagem n~ 488, de 1987, relativa à proposta ' 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande de Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 206.487,12 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 
-Está encerrada a reurúão . 

(Levanta-se a reunião às 1 O horas e 40 
minutos) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 

DO § 2• DO ARTIGO 180 

DO REGIMENTO INTERNO 

Oficio n• S-53/87 (n• 124/87, na origem), do 
Governo do Estado de São Paulo, solicitando, nos 
termos do item IV do artigo 42 da Constituição, 
autorização do Senado Federal a fim de que aque
le Estado possa realizar operação de crédito exter
no no valor de US$ 64,000,000.00, para os fins 
que especifica. 

(Ficará aguardando a comp/ementaçOO da 
documentação necessária à sua tramitaç4o) 



Dezembro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Sábado 5 3613 

Ata da 92" Sessão, em 4 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Prasidência dos Srs. Humberto Lucena,Jutahy Magalhães e Francisco Rolfemberg 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE: PRESENTES ÓS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia -Aiuizio Bezerra- Leopoldo Peres 
-Aureo Mello- Odacir Soares -João Menezes 
- Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - João 
Caste1õ - Alexandre Costa - E:di$0n Lobão -
João Lobo- Chagas Rodrigues- Virgílio Távora 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides 
-Carlos Alberto -José Agripino - Marcondes 
Gãdelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
-Marco Maciel- Mansueto de Lavor -Guilher
me Palmeira- Dilvaldo Suruagy- Albano Fran
co - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José [gná
cio Ferreira- Gerson CãiTlata- JOão Calilion 
-Jamil Haddad- Afonso Arlnos- Nelson Car
neiro -Alfredo Campos - Rorian Tito- Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro Borges -
Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Ftlho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha 
- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi- Wt!son Martins- Leite Chaves 
-José Richa - Dirceu CálnelrO- Nelson We
dekin -José_ Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, infdainOs nossos tra
balhos. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura de pro-
jeto lei _que se encontra sobre a mesa. --

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 50, de 1987 

Determina a equalização dos preços 
da energia elétrica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o As tarifas relativas aos fornecimentos 
de energia elétrica serão iguais parãtOOOS os gru
pos de unidades consumidoras, observados os 
mesmos limites de consumo, a natureza do siste
ma gerador e o prazo de doze meses para equali
zação total. 

Art. ,29 Fica estabelecido o prazo de 90 (noven
ta) dias para que o Poder Executivo regulamente 
esta Lei-

_ 1\rt:. 3~ Esta Lei entrª_-~m vigor na data de 
-sua publicação. 

Art. 4<> Revogam-se as disposições em C0!1-

trário. 

Justificação 

A política adotada para estabelecimento das 
tarifas de energia elétrica está embasada em dois 
pressupostos, quando menos, discutíveis. O pri
meiro deles adota como certo que as tarifas têm 
sido reajustadas abaixo da inflação nos últimos 
dez anos, e que seria preciso um aumento de 
até 50% (cinqüenta por cento) acima da inflação 
atual para voltar _à situação vigente em 1975 -
daí os reajustes acumulados da ordem de 77% 
(setenta e sete por cento), acima da inflação, entre 
março e setembro de 1987. A possibilidade de 
que as tarifas fiXadas em 1975 não sirvam como 
parâmetro de análise sequer ê aventada. No en-

tanto, àquela época investia-se muito na constru
ção de grandes usinas como Tucuruí, não haven
do retomo do capital, o que tenderia a gerar tarifas 
elevadas. 

O segundo pressuposto é que o custo da ener
gia para os diversos grupos de consumidores de· 
ve ser _diferente - dai a verdadeira transferência 
de rendas das unidades consumidoras residen
ciais para as demais. 

- No quadro a seguir, percebe-se claramente que 
as unidades residenciais. principalmente a partir 
da Portaria no 153, de 27-11-86, do DNAEE, pas
saram a subsidiar significativamente o corisumo 
das demais unidades. Ora, sob a ótica da defesa 
do çonsumidor, às mais das vezes assalariado, 
o sistema de tarifas vigente é injusto, especial
mente ante o processo inflacionário existente em 
nossa economia e ante a defasada política de 
reajuste salarial, em contrapartida aos reajustes 
mensais para as tarifas de energia elétrica. 

TARIFA MÉDIA DE BAIXA TENSÃO 
(RESIDENCJAL ~ 100) 

1985/87 

PORTARIAS TARIFA -N" ÍNDICE 

N• Aplicação Residencial Rural Dumlnação Outras(*) 
(81) (82) (83) (84) 

040 06.03.85 100 100 100 100 

101 20.06.85 100 107 107 107 

120 20.07.85 100 106 106 106 

137 20.08.85 100 106 122 122 

152 20.09.85 
165 10.10.85 100 106 123 123 
182 19.11.85 

275 23.12.85 
018 30.01.86 100 III 123 123 
045 05.03.86 

153 27.11.86 100 67 97 68 

027 12.03.87 
048 24.04.87 100 86 96 73 
078 21.05.87 
095 12.06.87 

123 10.09.87 100 88 98 74 

Fonte: Portaria do DNAEE 
Obs: Tarifas Referidas às datas das Portarias. 
(*) Atividades iildustrlciis, comerciais, serviços e _outras. 
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Sem embargo, o crescimento das tarifas._ sO
mente no período de março a seterTibro de 1987, 
foi da ordem de 194%, contra uma inflação de 

It7!'K e da elevação das OTN e do dólar, de 
121% ê 136%, feSpecttvãménte, confÓrine o qua
dro que se segue: 

EVOLUÇÃO DA TARIFA MÉDIA 
EVOLUÇÃO DE fNDICES~ 

MARÇO A SETEMBRO DE 1987 

------- ·-- -------~~----.....-....... _.._._....... _________ ~------------------------
: PORTARIAS I : . . 
·------------~-·-
INo.lAF'LtCAC.iO TARtrr, 1 IGP C:'fN OOLARt 
I I O I I I : '--- '------------' --------- ·---------- •----------' ----------
1027/ 12.03.-87 lllD l 100 100 : 100 : 
tO<:lBl 24.0"1.87 156 124 114 128 
:o-711: ;•t.IJ!5.s7 tso t57 138 ts3 
roas: t2;D6.B7 276 tss 111 tst 
l123l 10.!nl.H7 29"1 217 221 236 . . 
· fõNIE~-p~;t;~7;-;=-ii;---oNA-EE-;-c;;;j~;w~~~~ai;;~t~~~-~-------- · 
OBS· Tarifas referidas_ ãs d<Jtas d_us port<-~rius. 

Entretanto, por entender que o comprometi· 
mente da escassa e imprescindível remuneração 
do setor poderia levar a seu estrangulamento -
destino a que não me proponho - pelo simples 
estabelecimento da redução dos preços da ener
gia elétrica dos consumidores residenciais sem 
indicação de outras fontes de recursos, e objeti
vando tratamento isonômico para os consumi
dores de mesma quantidade de energia, desde 
que gerada pela mesma fonte, é que apres_ento 
este projeto de lei à consideração dos nobres pa
res. 

Na forma como redigido, o projeto_ estabelece 
a uniformização de procedimentos para estabele
cimento de tarifas extensivas a todos os consumi
dores, desde que consumam quantidades iguais 
de energia proveniente da mesma fonte geradora. 
Vale dizer: as unidades residenciais consumidoras 
de 40 kwh mensais pagariam o mesmo que as 
unidades industriais ou as unidades rurais que 
tivessem aquele consumo de energia. Um consu
midor de AO kwn mensais provenientes de fonte 
hidráulica, naturalmente, não pagará o me:smo 
que o consumidor de igual quantidade de energia 
proveniente de fonte térmica, dadas as diferenças 
de custos para a energia gerada num e noutr()_ 
sistema. 

Outro cuidado que o projeto torna é o de esta
belecer prazo de doze meses para total equali
zação das tarifas de energia elétrica, visando evitar 
choques traumáticos para as finanças dos consu
midores industriais e adaptação às novas regras. 

O projeto distribui o custo da energia por todos 
os segmentos do universo consumidor de energia 
elétrica, sem que a receita das concessionárias 
seja alterada. Com isto_ não haveiá prejuízo para 
o setor de energia elétrica e os consumidores 
residenciais pagarão menos do qUe pagam hoje. 

Estas as razões norteadoras da apresentação 

deste projeto à apreciação desta Casa. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O projeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. !~'~Secretário. 

~ lída a_seguinte 

Em 4 de dezembro de 1987 

Senhor Presidente 
Tenho_ a honra de comunicar a Vossa Exce

lênda, de acordo com o disposto no art. 43, a1ínea 
a , do ReQimento Interno, que me ausentarei dos 
trabalhos da casa a- partir do dia ' para breve 
viagem ao estrangeiro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações, - Carlos oe•caru. 
O -SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O expediente lfdo vai -à publicação. 
. Sçbre a mesa, ~querimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1~'-5ecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 283, de 1987 

Requeremos urgênda, nos termos do art. 371, 
_ f!l_~f?~ _b, ~o Regimento Inte:mo, para o Projeto 

de Resolução n9 41_6, de 1987, relativo a pleito 
do Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Umei
ra (SP). 

Sala d~ Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Fernando henrique Cardoso - VIrgílio Tá~ 
vora. 

REQUERIMENTO 
N• 284, DE 1987 

Requeremos urgência, nos termos do _art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Resolução n9 429, de -1987, relativo a pleito 
da Prefeitura Municipal de Umeira (SP). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987, -

Fernando Henrique Cardoso - Virgílio Tá-
vor:_a._ 

Ó SR~ PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Esses requerimentos serão votados após a Or
dem do Dia da presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, para uma comunicação ur
gente , ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Para uma comunicação:. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A comunicação não é urgente, é breve,_Mas, 
hoje ocupo esta tribuna para manlfestar a minha 
solidariedade àquele que, no Munli::ípio de Cam
pos, se insurgem contra mais uma tentativa de 
desmembramento daquela tradic!on{l! edilidade. 

-Estairios, rie5te mOnlento, em véspera de a As
sembléia LegislatiVa do Estado do Rio autorizar 
o desmembramento dos Distritos de Cardoso Mo-: 
reira e de São Joaquim. 

Campos sofreu, recentemente, em face das 
conclusões de uma investigação té~nica feita pelo 
Governo do Estado, grande desilusão: esperava 
que ali fosse instalado o p610 petroquímica; pelo 
qual tanto sonhava. Mas, ·razões técnicas apresen
tadas pelo Governo explicam, ou tentam explicar, 
esse desencanto, que se quer somar agora ao 
desmembramento daquele Município, o mais im
portante do norte do Estado e que, recentemente, 
já foi desmembrado para conStituir ó Município 
de ltalva. _ _ 

Daí o meU aPeiÕ, Pai-a qU_'ª'_?. ~selri:f?l~iª_ L~ts
lativa seja sensível a esta i"eivindicaÇãO âo pOvo 
campista. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido 
pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 398-A, de 1987 

Cria o Serviço de Auditoria às Comis
sões Parlamentares de Inquérito. para 
os fins que especifica. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É criado, nos. terr:nos do arl __ doJ~.egi

mento Interno do Senado Federal, o Serviço de 
Auditoria às Comissões Parlamentares de Inqué
rito. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disp?Sições em con~ 
trário. 

Justificação 

A recuperação das prerrogativas do ConQresso 
Nacional, no bojo do processo de redemocra
tização do país, exigirá do Senado Federal renova
das atribuições e responsabilidades. Será o Conw 
gresso Nacional o reduto da legitimação demo~ 
crática iniciada pela promulgação da nova Carta 
Magna e continuada na destilação de políticas 
de Estado condLK:entes à obtenção de um mfni
mo de consenso no seio da cidadania. Espera-se 
que os tradicionais "anéis burocráticOS"- que ali
mentaram a cooptaÇão do "públicO .. pelo "priva~ 
do" no âmbito do Estado e que produziu a degraw 
dação moral de suas instituições dê lugar a um 
sistema arejado e _participativo na gestão dos re· 
cursos públicOs, cabendo à representação parla
mentar um papel estratégico na definição das 
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prioridades sociais e na fiscallzação acurada do 
Poder Executivo. O CollQtesso Nadonãi-Será não 
só fiador, doravante, da execução dos programas 
de governo como seu principal responsável pe
rante a ddadania. Todo o processo de leg!timaçao 
passará pela capacidade do legislativo em avaliar 
o caráter das políticas públicas e fiscalizar a fundo 
os mecanismos de apropriação orçamentária e 
execução financeira que lhes correspondem. Par~ 

DIAR!O DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) 

PROJEfO DE LEI DA CÁMARA 
N• :1.5, de 1987 

(1'1• 8.420/86, na Casa de origem) 

(De iniciativã do Sr. Presidente_ 
da República) 

te decisiva deste processo é a auditoria contábil Dispõe sobre a liquldação de d&itos 
das contas sujeitas ao controle externo do Senado previdenclárlos de sindicatos e dá outras 
Federal. - providi!:n~. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito, de 0 Congresso Nacional decreta: 
sua parte, têm revelado, ao longo de sua história, 
pouca versatilidade e estrutura para levar às últi- Art. 19 os- sindicatos poderão liquidar seus 
mas conseqüências suas atribuições, reduzindo débttos previdenciárlos vencidos prestando servi-
sua eficácia e desmerecendo a instituição parlaM ços, mediante _contrato_ou convênJo, firmado com 
mentar perante a opintão pública. a inter:veniênda da entidade do Sistema Nacional 

Justamente quando o País se reencontra com de Previdência _e Assistência Social (Sinpas) res-
a democracia, que novas expectativas se depo-- ponsáVel por sua promoção. 
sitam sobre o Congresso Nacional, ·não pod.eni. -- Parágrafo único. Somente poderão ser objeto 
as CPI se transformar em lacunas do poder fiscali- de aplicação do disposto nesta lei os débitos previ-
zador do Congresso. Trata-se, pois, de criar as denciáriosdossindicatosvencidosaté60(sessen-
condiçõ_es para que ãs CPI venham a cumprir ta) dias anteriores à publicação desta IeL 
adequadamente suas_ funções e realizar expec- Art 2'i' _ Oscréditosdos.sindicatosdequetrata 
tativas sobre sua eficácia. Neste sentido foi justa o art. 1 ~ desta lei deve_rão .. ~er representados por 
e oportuna a proposta contida na Resolução serviços complementares ao desenvolvimento de 
no? , que alocou recursos orçamentários programas de quaisquer das entidades que com-
do Senado às CPt. Agora, proponho que se crie põem o Sinpas. · 
um serviço têcnico•periTi8nente de apoio ás CP!. Art 3~ A manutenção do respectivo acordo 
Este serviço de auditoria contábil preencherá im- ficará na dependência da comprovação do reco-
portante lacuna dessas Comissões e se constituirá lhimento regular das contribuições vincendas a 
em decisivo elemento da reestrutura desta Casa partir da competência do mês em que este for 
nesta nova etapa da vida política do País. assinado. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.---- -Art. 49- -0 Poder Executivo, no prazo de 60 
José Agriplno-Jutahy Magalhães -Dirceu (sessenta) dias, expedirá decreto regulamentando 
Carneiro - .Mansueto de Lavor - Divaldo esta lei. 
Suruagy. Art.- 59 Esta lei entra em vigor na data de sua 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O projeto que vem de ser lido, nos_ termos regiM 
mentais, ficará sobre a mesa pelo prazo de três 
sessões a fim de receber emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 15, de 198Hri• 8A20/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a liquidação de débitos previdenciários de 
sincatos e dá outras providêndas, tendo 

PARECERES proferidos em Plenárfo: 
1"' pronunciamento - favorável ao pro

jeto; 
21' pronunciamento- contrário à emen

da apresentada. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior, 

Passa-se à votação do projeto em twno único, 
sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
mane_cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

J:: o seguinte o projeto aprovado 

publicação. 
Art 69 Revogam-se as disposições em con

trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação a emenda. que recebeu parecer con
tráriO. --

os Srs. Senadores que a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Aprovado o projeto, rejeitada a emenda, a m8té-

ria wi à sanção presidencial. 

É a seguinte a emenda rejeitada 

EMENDAN•1 

(De Plenário) 

Oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n<? 15/87 
(no? 4.420, de 1986, na Casa de origem), que dis
põe sobre a liquidação de débitos previdenciários 
-de sindicatos e dá outras providências.. 

O parágrafo único do arl 1 <?passa a ter a seguin
~ redaç~o: 

"Art. ]9 ••••••••u••~••••••••••••••••••••••••<••M•••••••••••w-•••• .. •• 
Parágrafo único, Somente po-derão ser 

objeto de_ apl_icação do disposto nesta lei os 
débitos previd-enciárlos dos sindicatos, venci
dos até o úhimo dia do mês_ anterior ao da 
publicação dela." 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena)
Item 2: 

Votação, em turno único, do ProJeto de 
Lei da Câmara n9 17, de 1987 (n" 8.419786, 
na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor 
Presi_dente da República, que dispõe sobre 
a liquidação de débitos previdenciários de 
entidades esportivas e recreativas, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores qUe o 'aprovam Queii-am per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, o projeto vai à sanção. 

É o seguinte projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 17, de 1987 

(N• 8.419/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente 
da República) 

Dispõe sobre a liquidação de débitos 
previdendárlos de entidades esportivas 

_ ~ recreativas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ As entidades esportivas e recreativas 

poderão liquídar seus débitos previdenciártos ven· 
cidos prestando serviços, mediante contrato ou 
c_onvênio, firmado com a (nterveniência de entida· 
de do Sistema Nacional de Previdência e Assis
tênda Social - Sinpas, responsável por sua pro
moção. 

~arágrafo Unico. Somente poderão ser objeto 
de aplicação do disposto nesta lei os débitos previ
dendários das entidades esportivas e recreativas 
venddos até 60 (sessenta) dias anteriores à publi
cação desta lei. 

Art. 2~ Os créditos das entidades de que trata 
o art. I~ desta lei deverão ser representados por 
serviços complementares ao desenvolvimento de 
programas de quaisquer das entidades que com
põem o Sinpas. 

Art. 39 A manutenção do respectivo aCordo 
ficará na depef"!dência da comprovação do reco
lhimento regular das contribuições vinceridas a 
partir da cor:npetênda do mês em que este for 
assinado. 

Art. 49 O Poder Executivo, no prazo de ses
senta dias, expedirá decreto regulamentando a 
presente lei. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor rla data de 
sua publicação. 

Art 69 Revogam-se as dtsposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) _
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n? 46, de 1987-DF, que altera 
a legislação da Taxa de Limpeza Pública, ins
tituída pela Let no 6.945, de 14 de setembro 
de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em 
Plenário. 
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Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. l 0~Secretário, --- -- -

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Lei do Se

nadon~46, de 1987 -DF. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n.~ 46, de 1987 - DF, que 
altera a base de Cálculo da Taxa de Limpeza Públi
ca, instituída pela Lei n' 6.945, de 14 de setembro 
de 1981. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação flnaJ do Projeto de Lei do Se
nado n' 46, de 1987-DF, que altera a 
base de cáJculo da Taxa de Umpeza Pú
blica, lnstitufda pela Lei n,. 6.945, de 14 
de setembro de 1981. 

O Senado Federal decreta: 
Art. to O artigo 49 da Lei n" 6.945, de 14 de 

setembro de 1981, passa a Vigorai corn.-ãseQuinte 
redação: 

"Art. 4o A taxa será calculada em função 
da área do imóvel, aplicando-se coeficientes 
ao valor da Unidade Padrão do Dlstrlto Fede
ral, de que trata o artigo 29 do Decreto-Lei 
n? 2.316, de 23 de dezembro de 1986, na 
forma dos Anexos I, H, III e IV." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovãda, nos termos regimen
tais. 

A matéria é aprovada. 
O Projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 47, de 1987-DF, que intro
duz alterações no Código Tributário do_Dis
trito Federal, instituído pelo Decreto-Lei no 
82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, proferidos em 
Plenário. 

Votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria a ser lida 
peJo Sr. 1 ~-Secretário. 

É lida a seguinte 

-- :iedação ftnãJ.- dO PrOjeto de Lei do 
Senado n• 47, de 1987 ·DF 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado 119 47, de 1987 - DF, que 
introduz alterações no Código Tributário .do Dis
trito Federal instituído pelo Decreto-Lei n9 82, 

-de 26 _de d~embro de 1966; e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Lei do Se
'riido n\1 47, de 1987-DF, que Introduz 
att.!rações no Código Tributário do Dis

- -- -frlto Federal, Instituído pelo Decreto~Lei 
n\1 82, de 26 de dezembro de 1966? e 
dá outras p~~d~nclas. 

O Senado Ee_d_era_l _r~olve: 
Arl to O inciso IV do artigo 19 do.Decreto-Lei 

n? 82, de_26 de dezembro de 1966, passa avigorar 
com a seguinte redação: 

"M 19. . ...................................... ·---··---·· 
!~ .......................................................... - .. - .. 
11- ....................................................................... . 
III- ......................................... _ .. _______ _ 
IV- 0,30 (trinta décimos por cento) quan

to aos imóveis exclusivamente residenciais 
edifiCados, com Carta de ''Habite-se... -

Art. 29 Para o lançamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) do exerddo de 1988, 
é aprovada_ a pauta de valores venais dos terrenos 
e edificações d_q Distrito __ Federal, na forma do 
anexo a esta Lei. 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de . 
sua publicação. 

Art. 4<> Revogam-se as disposições em con
trário. 

QUADRO! 
IMÓVEIS NÃO EDIACADOS NO DISTRITO FEDERAL EM JANEIRO DE 1986 

LocaUdade -"Quantidade Valor Lançamento 

Brasília" (Asa Norte) . 6.050 29:!59.744,82 
.. - Brasília (Asa Sul) 5.166 19.971.238,56 

Ceilândia 22.038 1.209.085, 71 
Brazlândia 3.635 161.279;34 
Planaltina 3.857 221.963,13 
Sobradinho 2.796 2.188256,52 
Gama 10.966 2.945.425,56 
Guará 239 870.689,40 
'Samambaia 568 110.002,62 
Núcleo Bandeirante 1.037 730.059,18 
~~ti-~ga 5.607 8.029.258.06 

Sub-Total 61.959 65.597.002,90 

Diversas I 1.358" 

"Total 73.317 65.597.002,90 

.. Refere-se a_ imóveis nãÔ edificados que não tiverem lPTU lançado em 1986. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

o projeto vai ã Sariçao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
ltem5: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9J90, de 1987 (apresentado pela 
COmissão de Constituição e Justiça como 

-·conClusão de seu Parecer n9 14, de 1987), 
que suspende a execução do art. 93 do De
creto-Lei it937; de 1966, declarado inconsti
tucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Votação do projeto. 
· _ OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecér sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
~-9-Sécretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n•190. de 1987. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 190, de 1987, que suspende a 
execução do artigo 93, do Decreto-lei n? 37, de 
1966, declarado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
WDson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 190, de 1987 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VII, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

s~SPende por lnconstltucionaudade, a 
execução do artigo 93? do Decreto-Lei 
n\1 37, de 18 de novembro de 1966. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucio

nalidade, nos termos da decisão defmitiva profe-
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rida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos 
do Recurso Extraordinário n1104306-7, do Esta
do de São Paulo, a execuç_ão do artigo 93 do 
Decreto_-Lei n~ 37, de 18 de novembro de 1966. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item&. 

Votação, em turno· único, do Projeto de 
Resolução n9l91, de 1987 (apresentado pela 
Comissão de CoriStilU!ção e·"JuStiÇa como 
conclusão de_s_eu_Parecer no 15, de 1987, 
com voto vencido do Senador João Mene
zes), que suspende a execução da expressão 
"bacalhau", constante- do§ 21 que o Decreto 
n• 14.737, de 15-2-80, do Estado de São 
Paulo, acrescentou ao art. s~ do Regulamento 
do Imposto de Circulação de Mercadorias, 
aprovado pelo Decreto n~' 5Al0, de 30 de 
dezembro de 197 4, daquele Estado. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qu~iram per~ 

manecer_sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1~'-5ecretário. 

~ lida a seguinte 
RedaçAo final do Projeto de Resolução 

ll" 191, de 1987 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 191, de 1987, que suspende, 
em parte, a execução do Decreto n~' 14.737, de 
15 de fevereiro de 1980; do Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, 4 de dezerribrci de 1987. -
WDson Martins, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n"' 191, de 1987. 

FaÇõ saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VII, da Constituíção, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Suspende, em parte, a execução do 
Decreto n"' 14.737, de 15 de fevereiro 
de 1980, do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucio

nalidade, nos termos da decisão definitiva profe~ 
dela pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos 
do Recurso Extraordinário n~' 96.545-9, do Estado 
de São Paulo, a execução do Decreto n"? 14.737, 
de 15 de fevereiro de 1980, do Estado de São 
Paulo, na pa,rte em que exclui o bacalhau da isen
ção do Imposto de Circulação de Mercadorias 
- ICM, conforme consta do § 21 que o citado 
Decreto acrescentou ao· art 59 do Regulamento 

do Imposto de Circulação de Mercadorias -!CM, 
aprovado pelo Decreto n9 5.410, de 30 de dezem~ 
bro de 1974, do mesmo EstadO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a r_edação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EnCerrada a discussão, a matéria é dada c:oino 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenã) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 384, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Esta:do da Bahia, a contratar operação de 
cré_dito_ no_yal_or _correspondente, em cruza~ 
dos, a 13.157,890brigaçõesdoTesouro Na
clonai- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Eni-Vcitação o· projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer Sentados. (PauSa.) 
- Aprovado:---

O SR. PRESIDENTE (Humberto L1,1c-E!na) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1~'~Secretário. 

Ê lida a seg!Jinte 

Redação final do Projeto c:ie Resolução 
n• 384, de 1987. 

O Reiãtor apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~' 384, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA} 
a contratar operação de crédito no valor corres
Pondente, em cruzados; a 13.157,89 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Aureo MeDo, Relator. 

·----

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
ll" 384, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.157,89 Obrigações do Tesouro Na~ 
clonai- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
29 da Resolução n"'93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada-Pela Resoluçãu nç 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 

_a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.157,89 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nôrriiC:ã Fedei-a!, esta-na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
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FAS, destinada à implantação de entrepostos de 
pesca, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em_ vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Em diScussãO' ã-redação final. (PauSá) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ericertada a discUssão. a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai a promulgação. 

O SR. PRESIDEJ"ff'E (Humberto Lucena) -
Item 8: -

Votação, em turno único, dÕ Projeto de 
Reso~ção n~ 385, de 1987, que autoriza a 
Prefefiura Municipal de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 17.857,14 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional...:... OTN, tendo -

PARE:CER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto,_ 
. Os;~ri:(Senadores qiJe 6 aprovam queiram per

manecer Sentados. (Pausa.} 
Aprovado~ 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
~bre a __ mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ?-5ecretário. 

-É _lida a seguinte 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n• 385, de 1987. 

O ReJator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 385, de 1987, _que atitõrtza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA) 
a ·contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 17.857,14 OTN. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de __ 1987. 
-ÁureO MeDo, Relator. - -

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 385, de 1987. 

Faço saber que-o Seriado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

, DE 198T 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
17.857,14 Obrigações do Tesouro Na~ 
clonai- OTN. 

O Senado Federal resOlve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 

da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
2~ da ResolUção n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 17.857,14 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DeSenvolvimento Social -
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FAS, destinada à implantação de uma central de 
Abastecimento, no Município. 

Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Effi discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dis.cussão. 

Encerrada a disc~ão, a matéria é dada como 
definitiVamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) -
Conéedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
para uma questão de ordem. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
uma questão de ordem.) -Sr. Presidente, está 
faltando à Uderança o awlso do Projeto de Reso
lução n"' 347 que rerràtifica a· Resolução n~ 126. 
Aliás, estão faltando todas! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
A PresJdência está solicitando à Assessoria que 
atenda a V. Ex• e aos demais Srs. Senadores. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 386, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Es
tado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 52274,44 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER"FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os "Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE(Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redação_ final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
11' 386, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 386,-de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu (BA), 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 52274,44 OTN. 

.S~a das Sessões, 4 de dezembro de 1987 -
Aureo MeDo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução ' 
n• 386, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
MoiTO, Estado da Bahla, a contratar ope
ração de crédito no valor coiTeSponden
te. em cruzados, a 52.274,44 Obrigações 
do TesOuro Nacional- OTrt. 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Morro do 

Chapéu, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
2t> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução 1}9 14Q, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 52274,44 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à construção de um mercado pú
blico, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ~ 
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ence-irada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

-Votação, em turno único. do Projeto de 
Resolução n9 387, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Es
tado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 59.455,83 Obrigações do Tesouro .Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
-nário. 

Em votação o projeto. , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 'per

manecer sentados. (Pausa.) 
· - Aprovado. 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) ~ 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. 

É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n~ 387, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de ResoluÇão n~ 387, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu (BA) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 59.455,83 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Áureo MeDo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 387, de 1987. 

Faço saber que 6 Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin- . 
te 

Dezembro de 1987 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Morro do Chapéu, Estado da Bahla, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
59.455,83 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTrt. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de MOrro do 

Chapéu, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 

da Resolução .n9 93, de 11 de outubro de_1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de déiémbrO 
de 1985, ambas do Se_nado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 59.455,83 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nómica federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação com paralelepí
pedo e drenagem 'de águas pluviais, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEN'I'E (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão, 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 388, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor çorrespondente, em cruzados, a 
72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senado~s que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

I:: lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

11' 388, de 1987. 

O Rel_ator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 388 de 1987, que autoriza aPre
feitura Municipal de São Gabriel (BA) a contratar 
operação de crédito no-valor correspOndente, em 
cruzados, a 72.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 19S7. -
Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 388, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presiden~e. promulgo a s_e_~te 
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Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Gabriel, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 72.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ J:: a Prefeitura Munlcipal de São Ga

briel, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2~ 
da Resolução n<:> 93, de 11 de outubro de f976, 
alterada pela Resolução n<:>140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações 
do Tesouro NacionaJ- OTN, junto à Caixa Eco-. 
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, deStinada à implantação de calçamento, 
meios-fios, galerias pluviais, poços de visita e caixa 
de sarjetas, no município. 

Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em dis-cuSSão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen~ 
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_~ 
Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 389, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
454.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAV:ORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É Uda a s~guinte 
Redaçã:o final do Projeto de Resolução 

n• 389 de 1987. 

O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n9 389, -de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Simões Filho (BA) a con
tratar operações de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 454.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1987. 
-Pompeu de Sousa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 389 de1987. 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de SI
mões f1lho, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor cone.spon
dente, em cruzados, a 454.000,00 Obri
gações do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Pref~itura Municipal de Simões Fi

lho,_ E_s1:ado da Sabia, nos termos do artigo 29 
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985,-ambas do Senado Federal. autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 454.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nê;lmlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
fundo de Apoio ao Desenvolvimento- FAS, des
tinada à _implantação de calçamento, meios-fios 
e galerias de águas pluviais, no Município. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua_ p~bUcação. 

O SR. PRESIDENTE -(Humberto Lucena) -
Em--discussão"a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a- discussão, a matéria é dada como 
defmitivarnente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 390, de 1987, que autoriza a 

- Prefeitura Municipal de Brumadinho, Estado 
de_ Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente. em cruzados, 
a 2283,83 Obrigações dO T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plé
nário. 

Erri Votação. 
Os Senhores Senadores que o aprçwam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 

'~O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Primeiro-Secretário. 

· É lida a se9uinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n"' 390, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 390, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Brumadinho (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.283,83 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 390, de 1987. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
termos do artigo 42, iniciso \II, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

\ 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Brumadlnho, Estado de Minas Gerais, a 
con~tar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
2.283.83 Obrigações do Tesouro Nado· 
nal-011'1. 

O Senado federal (eSOlve: 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Bruma~ 
dinho, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito ng va
lor correspodente, em cruzados, à 2.283,83 .Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à 
Caixa Econômlca Federa], esta na qualtdade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à aquisição de veículo 
para transporte escolar, no Município. 

JVt. _ 29 _ Esta Resolução entra em vigor na ·data 
de sua publicação. - · · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceru;~) -
Em discussão a redaçào final. (Pausa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, ens::erTO 
a díscussão. 

Enterrada a discussão, a matéria é dada .c.omo 
definitivamente aprovada, independente ® -Vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 391, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, 
EStado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 50.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam quetram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-5ecretárío. 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 391, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 391, de 1987, que ati.forlia a 
Prefeitura Municipal de Canno da Cachoeira (MG) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 50.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1967. -
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n•391, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçã-o, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 
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, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carmo da Cachoeira, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor COITespondente, em cruzados, 
a 50.000,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l ~ É a Prefeitura Municipal de Carmo da 

Cachoeira, Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 2° da Resolução nc 9.3,-de --11 "de outUbro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal 
autorizada a contratar operação de Crédito no va~ 
lar correspondente, ·em ·cruzados, a 50.0DO,OO 
Obrigações do Tesoure> !'ia cio na! - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na quaiidãde 
de gestora do Fundo de- APoio ao Desenvolvi
mento Soda! - FAS, destinada à implaátaÇão 
de calçamento, no Município. 

Art. 2° Esta Resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão,- a matériã é dada como 
definitivamente aprovada, independente de votaM 
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nQ 392,- de 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Contagem, EStãdo de 
Minas Gerais, a contrâtar operação de" crédito 
no valor correspondente, eJ"!l cruzados, a 
1.56.993,62 Obrigações do Tesouro NaCional 
- OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) __ 
Aprovado. 

O SKPRESIDENTE (Humberto Lucena) -So
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 
1 ?-Secretário. 

é: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 392, de 1987 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n9 392, -de 1987, que aütofízai it 
Prefeitura Municipç,;l de Contagem (MO) a con
tratar operação de crédito no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 156.993,62 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de deZembro de 1987 . ......:. 
Alfredo Campos, Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resoluçêo p\' 

392, de 1987. 
Faço saber que o SenadoFederal aprovou, nos 

termos do art. 42, inciso VI, da ConstJ1uição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

· RESOL!.IÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem. Estado de Minas Gerais~ a 
contnt..ar operação de crécUto no valor 
correspondente, em cruzados, a 
156.993.62 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ J:: a Prefeitura Municipal de Coniage~. 

Estado de M_inas Gerais, nos tennos do art 29 
dã:- R~olur;ão n9 93; de 11 de outubro de úi76, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contr&tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 156.993,62 Obrigações 
do T es()uro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nõinica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. destinada à implantação de escolas, no Mu
nicípio. --- _ 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

_9 SR. PRESIDENTE (Humberto L.ucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -
--- Encerrada a diScussão, a matéria é dada co~o 
definitivamente aprovada, nOs termos regimen
tais. 
_A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) 
.....(tem 16 

Votação, em turno único do Projeto de Re-
solução n~ 393, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operaÇão de _crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 18.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo, 

Parecer Favorável, proferido em plenário. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
-Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sóbre a mesa, redação fina] que será lida pelo 
Sr. Primei(o~Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação flnaJ do Projeto de Resolução 
no 393, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 393, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de fbirité (MG) a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente, em 
cruZados, a 18.000,00 Obrigação do Tesouro Na~ 
donal-OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de R~Olução 
no 393, de 1987. 

~é!ÇO saber que o Senado Federal aprovo_u, nos 
t~os d~ artigo 42, inciso_ VI, da ~onstituição, 
e eY, , Presidente, promulgo a se.
guínte 

RESOLUÇÃO No , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbfrf· 
té, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 18.000,00 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional - OTI"t. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura MunicipaJ de Iblrité, Es
tado de Minas Gerais, nos termos_ do artigo 2~ 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em- cruzados; a 18.000,00 Obrigações 
do Tesouro NacionaJ- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social -
FAS, destinada à implantação de um centro de 
saíiJ!e, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE _(Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a ctiscussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 17 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 394, de 1987, que autoríza a 

-Prefeitura Municipal de Matozinhos, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 204.801,27 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OíN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
hárlo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o-aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaç~o final do Projeto de Resolução 
no 394, de 1987. 

O relator apresenta a reda(t_llo final do Projeto 
de Resolução n9 394, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Matozinhos (MO) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 204.801,27 OTN. 

Sala das .Sessões, 4 de dezembro de 1987. Al
fredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 394, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovOu, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Matozinhos, Estado de -Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito 
no valor coiTeSpondente, em cruza~ 
dos, a 204.801,27 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal re_s_o_l~te:__ . 
Art. 1 o É a Prefeitura_Municipal de Mato

zinhos, Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outu
bro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena
do Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor o:::orrespondente, em cru
zados, a 204.801,27 Obrigações do Tesouro 
NacionaJ - OTN, junto à Caixa Ecoriômica 
FederaL esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao DesenVolvimento Social -
FAS, destinada à implantaçáo de slstema de 
drenagem pluvial, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa) -

Não havendo quem peça _a paJavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO;-a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos re"gimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 395, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Medeiros, EStado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
14.100,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Pie· 
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 395, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 395, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Medeiros (MG) a cãrltrãtar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 14.100,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 395, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Medeiros, Estado de Minas Genús, 
a contratar operação de crédito no 
valor corTeSpondente, em cruzados, 
a 14.100,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

O Senado Federal reSolve: 
Art. ]<~ ÉaPrefeituraMunicípaldeMedei

rõs~ Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo Z' da Resolução n'l- 93, de 11 de outu
bro de 1976, alterada pela Resolução n9140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena
do Federal, autorizada a contratar operação 
de credito no valor correspondente, em cru
zados, a 14.100,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
dO-de- Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação de ruas e 
aqufsiçãb de equipamentos para coleta de 
lixo, no Município. · 

- ---Art. 2<1 Esta- Resolução entra em vigor na 
- data -~e sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ErY} discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerra$ a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos reQimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESID.Ef'!TE (Humberto Lucena) -
Item 19: 

--=-Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 396, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Francisco de Sa
Jes, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
_r~ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.500,00 Obrigações-do Te
soUro Nacional - OTN, tendo 

O SR. PRESIDErfiE (Humberto Lucena) -
Sobre a .mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação Rnal do Projeto de Resolução 

n• 396, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 396, de 1987, que autoriza a 
Pre_fejtura Municipal de São Fransdsco de Sales 
(MO) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.500,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alftedo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resolução 
n• 396, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal, aprOvou, 
nos termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a se~ 
guinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Preleitura.Munfclpal de 
São Francisco de Sales, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente, 
em cruzados, a 11.500,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 É a Prefeitura Municipal de São 

Francisco de SaJes, Estado de Minas Gerais, 
nos termos do artigo 29 da R~olução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976; alterada pela Re
solução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 11.500,00 Obriga· 
ções do T escuro Nacional - OTN, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, destinada à implan
tação de gaJerias pluviais, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a dísc1.,.1ss_ão, a matéria é .dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação; 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 20: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução, n9 397, de 1987, que rerratifica 
a Resolução n9 126, de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie- -
nário. 

O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (H~berto_Lucena)
Concedo a palavra, pefa ordem, ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. - - -

o SR. NELsON CARI'IEIRO (PMDB - R.J. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, gostaria de conhe
cer o teor dessa resolução que se rerratifica. 

O SR. PRESIDErfiE (Humberto Lucena) -
Será encaminhado a V. Ex!' _ _ 

O Sr. Virgílio Távora - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo ~ palavra ao nobre Senador Virgílio Tá
vora para uma ques1:ão de ordem. 

OSR. VIRGÍUOTÁVORA(PDS-CE.Para 
uma questão de ordem. Sem reVisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores! - -- -

A nossa solicitação é justamente a mesma. Te
mos agido com o máximo de flexibilidade possí
vel, não havendo recebido outros anexos na hora 
do expediente e votado, sem maiores entraves. 
fi\as esta matérta, como algumas que se seguem, 
estão a merecer o envio ao plenário da documen
tação necessária para elucidação dos Srs. sena
dores do que estamos votando. 
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O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
A Presidência sugere aos Srs. Uderes, se não hou~ 
ver objeção, que esta matéria fique para o final 
da Ordem do Dia, justamente para que os Srs. 
Senadores tenham conhecimento melhor da ma
téria com a distribuição dos avulsos. 

O Sr. VIrgílio Távora- De acordo, Sr. PreSi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item21: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n<? 240, de 1987, -de aUtOria do Senador Ita
mar Franco, solicitando, nos termos regi
mentais, informações ao Poder Executivo, a 
respeito do cumprimento do Decreto Legis
lativo n• 3, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o àptovam· queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem22: 

Discu~o. em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 8, de 1986 (n' 6.933/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a utilização de imóveis residenciais de pro
priedade da União, das entidades da adminis
tração federal e das fundações sob super
visão ministerial, localizados no Distrito Fede
ral. (Dependendo de pareceres.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil, emitido em 4 de junho de 1986, 
que será lido pelo Sr. 1 ~-secretário. 

O Sr. VlrgWo Távora- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem V. Ex" a palavra pela ordem. 

OSR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS- CE Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Om projeto como este, de uma importância 
inocultável, não pode ser votado sem sabermos 
de que se trata. Por acaso, tenho em mãos um 
substitutivo que dizem que vai ser apresentado 
aqui em plenário, dado particularmente. Eu queria 
saber, pelo menos, o teor da mensagem governa
mental, o parecer-· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O avulso está sendo encaminhado a V. Ex" 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Fico grato a 
V.Exo 

O Sr. Ronan Tito- Proponho deixemos este 
item para o fmal. Após apreciado, teremos condi
ções de votá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência deixará o item 22 para o fmal da 
OrdemdoDi"a. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Item23: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 38, de 1987 (n' 29/87, 

na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
__ ~esidente da República, que cria cargos na 

-- Procuradoria Regi_onaJ do Trabalho da 15" 
Região, em CampinaS, São Paulo, e dá outras 
providênciaS. tendo 

... -- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária de 2 do corrente, tendo sidO apro
vada em primeiro turno. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Nos termos do inciso II, alínea b do arl 322 
do Regimento Interno, a matéria depende, para 
a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo a vota

-ção ser feita pelo processo nominal. Tendo havi
do, entretanto, acordo entre as Lideranças, a ma
téria foi aprovada em primeiro turno, simbolica-
mente. --

Em consonâricia com ãquela decisão, a Presi
dência irá submeter o projeto ao Plenário, em 
segundo turno, pelo mesmo processo. 

Votação do projeto, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado._ 
A matéria vai à sanção. 

.t:_ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 38, DE 1987 

(N• 29/87, na Casa de origem) 
De iniçi;;~,_tiva do 

Serihor Presidente da República-

Cria cargos na Procuradoria Regional 
do Trabalho da 15• Região, em Campi· 
naS, São Paulo, e dá oubas providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fie: a criado um cargo, em comissão, 

de Procurador Regional do Trabalho da 15• Re
gião da Justiça do Trabalho, código DAS-101.4, 
a ser exercido por Procurador do Trabalho de 
SeQunaa Categoria, 

Art. 2° Ficam criados no Quadro de Pessoal 
-da Procuradoria Regional do Trabalho da 15~ Re
gião os cargos constantes do Anexo I desta lei, 
a serem providos mediante concurso público, na 
forma da legislação pertinente. 

Art. 3o Os 4 (quatro) cargos da Categoria 
Funcional de Técnico de Administração, código 

PRT-15•-NS-923, do Grupo-Outras:AtiVidades de 
Nível Superior, PRT-_15~-NS-900, criados pelo pa
rágrafo único do _art. 24 da Lei n~ 7.520, de 15 
de julho de 198"6; na {arma c!O Anexo II daquela 
~ei, passam a ser denominados de cargos de Ad· 
miriistrador. 

Art. 4{> O Poder Executivo -fica autorizado a 
abrir créditos especiais para atender às despesas 
decorrentes desta lei, a serem consignados em 
favor do Ministério Público da União junto à Jus
tiça do TrabaJho. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item24 

Discussão, em segundo tufno,-do-Projeto 
de Lei da Câmara n• 48, de 1987 (n' 9/87, 
na Casa de origem), que diSpõe sobre a cria
çã oe extinção de cargos nos Quadros Per
manentes das Secretarias do Tribunal Supe
rior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleito
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, proferidos em Pfenário: 
- 1 ~ pronunciamento: fa'lorável ao 

projeto. 
- 2? pronunciamento: contrário às 

emendas apresentadas. 

A matéria constou da ordem do Dia da sessão 
extraordinária do dia 2 do corrente, tenJo sido 
aprovado em primeiro turno e rejeitadas as emen
das apresentadas. 

Discussão do projeto, em segundo turno. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Nos termos do inciso II, alínea b do art. 322 

do Regimento Interno, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável da maioria abso

·Juta do Senado, devendo a votação ser feita pelo 
processo nominal. Face a um acordo de diferen
ças, a matéria foi aprovada em primeiro turno, 
simbolicamente. 

Assim, em conson-ância com aquela decisão, 
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário 
em segundo turno, pelo mesmo processo. 

Votação do projeto em segundo turno. 
.Os _8rs. Senadores quo~ o aprovam queiram per

manecer sentados. 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidenciaL 

.t a seguinte o projeto aprovado: 

ANEXO I 

(Lei n• , de de de 198) 

Procuradorit~ Regional do Trablllho da l S• Reglilo- Ct~mpinas- SP 

. ~O PERMANENT~ 
- Grupo• Categorias Fundona:t. Código 

Outras Ativ!dades de Nível 
Superior (PRT-1 5"·NS·900) Assistente SOda! PRT-1S!·NS:906 
Serviços Auxiliares 

PR_j -15'-&A-802 (PRT-15--SA-800 Dati_J~raf~ 

Outras Atividades de Nível Auxiliar Operacional 
.Médio (PRT-!5•-NM· 1000) de Serviços Diversos PRT-15'-NM-1000 

Serviços de Transporte 
Oficial e Portaria .Motorista Oficial PRT-15"-TP-1:?.01 
(PRT·I5"-TP-129Q) Agente de Portaria PR!-15·-TP-1202 

No de 

""'·~ 
01 

01 

01 

01 
04 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 48, de 1987 

(N~' 9/87, na Casa de origem) 
De iniciativa do 

Tribunal Superior Eleitoral 

Dispõe sobre a criação e extinção de 
cargos nos Quadros Pennanentes das 
Secretaria do Tllbunal Superior Eleito
ral e dos Tllbunals Regionais Eleitorais, 
e dá outras provid~ndas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam criados, nos Quadros Perma
nentes das Secretarias do Tribunal Superior Elei
toral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os car
sos.d~ ~écnicoJudidárioAJ-021 e de Taquígrafo 
Juctiaário Al-022, Auxi1iar Judiciário AJ-023 de 
Agente de Segurança Judiciária AJ-024 e de AÍen
dente Judiciário AJ-025, na forma constante do 
Anexo I desta lei. 

Parágrafo único. Os cargos que excederem a 
lotação existente serão preenchidos preferencial
mente por se~dores requisitados de outras repar
tições, federais, estaduais ou municipais, em exer
cício na data de publicação desta lei, obseiVados 
os seguintes critérios de prioridade: 

1-ingresso no serviço público mediante con
curso de provas ou de provas e títulos destinados 
ao preenchimento de cargos de ig~al nfvel de 
complexidade; 

D-qualificação profissiona1 adequada ao exer-
cício do cargo; 

m- tempo de exercício em cargo equivalente; 
IV- tempo de serviço público. 

Art.. 29 Ficam extintos .. nos Quadros Perma
ne.'1tes das Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, os cargos de Agente Administrativo 
lRE-sA-801, de Dati16grafo TRE,SA-802, de Mo
torista Oficial TRE-TP-1201 e de Agente de Porta
ria 1RE-TP-1202, na fonna do Anexo desta lei. 

Parágrafo único. Fica autorizada a transposi
ção, para a Categoria Funcional de ALQC.iliar Judi
ciário TRE-AJ-023, dos ocupantes dos cargos ex
tintos de Agente Administrativo e Datilógraro; para 
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a Categoria Funcional de Agente de Segurança 
Judiciária 1RE-AJ-024, dos ocupantes dos cargos 
extintos de Motorista Oficial, e para a Categoria 
Funcional de Atendente Judiciário TRE-AJ-025, 
dOs oCUpantes dos cargos extintos de Agente de 
Portaria. 

Art. 3~ Fk:am criados, nos Quadros Perma
nentes das Secretarias do Tribunal Superior Elei
toral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os car
gos de Mêdico NS-901, AUXIliar de Enfermagem 
NM-1001, Bibliotecário NS-932, Contador 
NS-924 e Técnico de Contabilidãde NM-1 042, 
na forma constante do Anexo DI desta lei. 

Art. 4ç Ffcam criados, no Quadro Permanen
te da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, 
no Grupo de Direção e Assessoramento Supe
riores - DAS-I 00, os seguintes cargos: 

a) 1 (um) Diretor de Subsecretaria- DAS-I 01; 
J>) 3 (três) Assessor - DAS-1 02. 

Art 5" Ficarão extintos, nos Quadros Perma
nentes das Secretarias dos Tribunais Regionais 
~eitorais, à medida que vagarem, os cargos de 
Auditor e de Técnico de Contabilidade, na forma 
constante do Anexo N desta lei. 

Art. & As Categorias Funcionais de TécniC_o 
Judiciário TRE-AJ-021 e de TaquígrafoJudiciário 
lRE-AJ-022, dos Quadros Permanentes das Se
cretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, pas
sam a ser estruturadas na forma constante do 
Anexo V desta lei. 

Parágrafo único. Os funcionários integrantes 
das Categorias Funcionais de que trata este artigo 
serão posicionados nas classes a que correspon
dam as referências de que são ocupantes. Quan
do suprimidas tais referências, na nova estrutura 
constante do Anexo V desta lei, serão posicio
nados na referência inkial da Oasse "A" da res
pectiva Categoria. 

Art. 79 A Categoria Funcionai de Agente de 
Segurança Judiciária, AJ-024, do Grupo-Ativida
des de Apoio Judiciário dos Quadros das Secre
tarias dos Tribunais Eleitorais passa a ser a estru
tura constante do Anexo VI desta lei. 

§ ]9 Os funcionários integrantes da Categoria 
funclonal de que trata este artigo, na Secretaria 
do Tribunal Superior Eleitoral, serão posicionados 
nas classes a que correspondam as referências 

ANEXO I 

tARTJGO lQ, DA LET N9 . ,, " 
CRIAÇ){D DE CARGOS DE PRDYII<1ENTO EFETlVO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

de 198 ) 
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de que são ocupantes. Quando suprimidas tais 
referências, na estrutura constante do Anexo VI, 
serão posicionados na referência inicial da Classe 
"A" da respectiva Categoria. 

§ 29 Os fundonáriÕs das Secretarias dos Tri
bunais Regionais Eleitorais, que ocupavam os car
gos extintos de Motorista Oficial, TRE-TP-1201, 
transpostos para a Categoria Fucional de Agente 
de Seg~rança Judiciária, na forma prevista pelo 
parágrafo único do art zo desta lei, serão posicio
nados nas classes a que correspondam as refe
rências que possuíam. Quando inexistentes, na 
estrutura constante do Anexo VI d~sta lei, as refe
rências de que eram ocupantes os funcioná!los 
serão posicionados na rererência inicial da Classe 
"A" da respectiva Categoria. 

Art. 89 Os fundonários do Tribunal_ Superior 
EleitOral e dos Tribunais Regionais Eleitorais que 
se encontrarem à disposição de outros órgãos 
da Justiça Eleitoral, na data da publicação desta 
lei, poderão passar a integrar os correspondentes 
Grupos_de Categorias Funcionais, caso haja con
cordância do órgão de origem. 

Art 99 Ficâm autorizados os Tribunais Eleito
rais a proceder à reestruturação de seus serviços, 
podendo transformar os cargos e fun~ões de 
confiança, fixando os respectivos níveis de retri
buição. de acordo com legisJação -em vigor. 

§ I o Para os efeitos deste artigo, o Tribunal 
Superior Eleitoral expedirá as intruções neces
sárias 

§ 29 A reestrutUração-dÕs serviços dos Tribu
nais Regionais Eleitorais será submetida à prévia 
aprovação do tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3~ Os cargos de provimento em comissão 
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais 
são privativos dos funcionários dos respectivos 
Quadros. 

Art. 1 O. As despesas decorrentes da aplica
ção desta lei correrão à conta das dotações orça
mentárias próprias dos Tribunais Eleitorais ou de 
outras para esse fim destinadas. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em con
trário. 

DENONINAÇAD CCIDIGD NQ DE CARGOS 

Tiicnieo JudiC'iiirio 10 

Aux11i&r Juclidirio AJ-023 

Atendtmte Juclfciirfo AJ-025 10 
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TRIBUNAl REGJOOAL ELEiTORAL DO ...CRE TRI5UHAL REGIOIW. ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 

DE:N~INAÇKO CClDJGO NO DE CARGOS DtNOMJNAÇliO aiDIGO Hll DE CARGOS 

Técnico Judiclirfo AJ-021 " 
licnfeo Judfcfírlo ,Y.:.ozl 05 

Taqufgrafo Judfcf~rfo AJ-022 " 
1aqufgrafo Judfc:!Írfo AJ-022 "' 

Au~lliar Judfc:firlo AJ-023 14 
Auxflfar Judfc:iírio AJ-023 07 

AJ-02~ 03 Agente de SegurGnça Judfc:iírh AJ:.oi4 03 

.&.tendente Judfclirfo AJ-025 02 Atend•(ntt Judfcfirfo AJ-02S 05 

lRI!IUHA!. REGIONAL ELEITORAL DE Al.AGOAS 
TRIIUHAL REGIONAL ElEITORAL OE GOJII:S 

OENCf'IJNAÇlO CDDJGO N9 DE CAA&OS 
COOIGO Nll OE CARGOS 

Tiicnfco Judfcfirfo AJ-021 oj 
licnfco Judfc:fírfo AJ-021 05 

Taqulgrafo Judfc:firlo AJ-022 02 

Acn:flflr Judfcfirfo AJ-023 30 
Tlqulgrafo Judtc:1irfo AJ-022 02 

Auxiliar Vudfcfírfo AJ-023 30 
Agente de SC!g~rtnça Judlclirla AJ-D24 03 

AJ-024 03 
Atendente Judldirlo AJ-025 10 

Atenden" Judtcfirfo AJ-025 15 

TRIBUtw. REGIONAL ELEITORAl 00 oi.MAZOitAS 
TRJIUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MAAANHM 

OENOMJHAÇJ:O <no1GO H9 DE CAAGOS 
DEHOMJitAç:XO COO!GO Nll DE CARGOS 

Ticnfc:o Judlcfirlo AJ-oon 03 T""eenfc:o Judfcfirfo .. 
T&qulgrafo Judfcfirlo AJ-022 02 Ta_qulgroafo Vudtc:tirfo AJ-022 ., 
Auxt1hr Judlc1irfo AJ-otl 11 Auxiliar Jlldfc:firfo AJ-023 " A!illllltt de Segurançt Judfcfirlt AJ-024 03 Agente dt Segurança Judlc:firfa A.l-024 04 
Attndentt Judlclirlo AJ-t125 01 Atendentt Judlciirfo AJ-025 11 

TRIBUNAL REGIOIW. ELEITORAL DA !IAJIJA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 

DENOMIJ'I,\Ç):O CDDIGO NO 0[ CARGOS DE/tOMINAÇXO CllOlGD NQ DE CARGOS 

Têc:nfc:o Judfc1irlo AJ-Õi?l 14 r.c:nfc:o Judfc:lirfo AJ-021 os 
hu:ilhr Judicfirlo AJ-023 ,. Taqulgrafo .ludfcfirfo AJ-022 02 

Agente de Segurança Judtetírh AJ-024 ., Auxllf.ir Judic:firlo AJ-023 ., 
Atcn~ente Jl.ldic:firio AJ-025 11 Agente clt Segurança Jud!Ctírta AJ-024 ~o:f 

Aterldente Judklirfo AJ-025 08 

TRlliUKAL REGIOftAl ELEITORAL 00 tEARX 

OEHCJUHAÇXO tDDIGO N9 DE CARGOS 
TlüliUNAL REGIONAL ElEITOAAl DE MATO GROSSO 00 SUL 

tienfeo Judic:firfo AJ-021 12 otlfOMJNAtAD COOIGO N9 DE CARGOS 

Taqulgrafo Judic:firfo AJ-022 01 Ti_cnf_co Judfcfirfo AJ-021 os 
Auxiliar Judlt\Írfo AJ-023 77 TaquTgrafo Judlc:lirlo AJ•02:2 02 
~~n~ cSe S.gurança Judlc:fírfa AJ-024 03 Au11flfar Judfc:firfo AJ·023 10 

At•nta de S.gurança Judfcfirh AJ-024 03 

TRIBUHAL REGIOKAI.. ElEITOR!~. DO DISTRITO FEDERAL Attndr:nte Judfc1irto AJ•OZ5 11 

DEHCMIHAI;AD COOIGO Nll OE CARGOS TRIBUNAL REGIOIW. ElEITORAL DE MINAS GERAIS 

Tic:nfeo judfc:firlo AJ...021 .. 
Taqu!gT'afo Juditlirlo AJ-022 " 

C!lí!IGD _NQ _OE CARGOS 

Auxil lar Judlciirfo AJ-023 " Tic:ntcÕ JUdictirfo AJ-021 25 

A51tntl dt segurança Judfc:firta. AJ-024 .. AuxtHar Judtctirfo 33 

Atandltlltl Judhlirlo AJ•025 " AJ-024 Ol 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITOIW. lJ(I PAltX, 

O[NI»>IHAÇJ:D Ctki!GO 

recnfco Judlcliir-fo AJ~021 05 

Taqui'grafo Judh:firio 02 

Auxiliar Judlciirio AJ-ozj " 
~te de Stgunnça Judicfirh. AJ•024 03 

Aterldente Judlclirfo 11 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL liA PAAAt!A 

OENCf(JNAÇlO CI:IDIGO N9 OE CMGtlS 

Ticnlco Judfcfirio AJ-021 " Taquigrafo Judfclir-fo AJ-022 ., 
Auxflhl' Judiclil'fo " 
Agente de Seguranç:ll Judfcfirfl AJ-024 .. 
Atendente Judlcfirfo AJ-025 " 

TRIIlUNAL RtGIONAL E:LEJTORAL DO PARAHX 

OEMcUIHAÇM COOIGO N9 DE CARGOS 

Ticnico Judlcfirlo AJ-021 " 
T1qui'grafo Judlcfirio AJ-022 02 

Auxiliar Judiclirfo AJ-o23 .. 
Agente de Segurança Judtciirl• AJ-024 03 

TIUBUIW. REGIOifAL ELElTORAL DE PERKAMIWCO 

DE!IOHJNAÇAO CDDIOO 

licnfco Judfc:firfo AJ-021 

TaquT~rafo Judictirfo AJ•0%2 

Auxfli1r Judfcfirfo AJ-023 

A~U de Sê;urança Judfclírt• AJ-024 

Atendtnte Judiciirto AJ-0%5 

TRIBUNAl. REGIONAL ELEITORAL DO PJAUT 

DlHCfUNAÇAD 

Taquigrafo Ju~tctã'rto 

Au).ilflr Judfctirt~o 

A§rente 4lt Segurança Judfclirb 

Attndtnte Judlclirto 

CDoiGO 

AJ-021 

AJ-022 

AJ•025 

H9 O! CAJtGOS 

" 
02 

121 

" 
" 

.. 
02 .. 
05 

" 

TRUWNAL REGIONAl. ELEITORAL DO ltiO DE JANEIRO 

OENOMJHAÇle <&1!00 

Ticnlct~ Judlclirto AJ-021 " Au~Cilhr Judldirlo AJ-023 32 

Agente de Seguranç1 Judtcfirtl AJ-ozc " 

TRIDUHAL REGIONAL ELEITORAL 00 11!0 GRANDE 00 NORTE 

DENIJ!INAÇM cnorGo NO DE" CARGOS 

Ticntco Judfc.tirfo AJ-021 " 
T1quigrl.fo Judfclirfo AJ-02.2 02 

Aw:flflr Mfcfirfo AJ-023 lO 

Agente de Sc-gurança Judfclirfa AJ-024 OJ 

Atendtnb Judh::firfo AJ-025 07 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRAHDE DO SUl 

DENOMINAÇXO C001GO N9 0( CARGOS 

recnlco Jlldfctirfo 1~ ..... __ _ 
AJ-023 "' AJ-024 OJ 

Auinclente Judfctir-fo AJ•025 12 

TRIBUNAL REGIONAl ELEITORAL DE RONDlmiA 

Df:NDHI/fAÇ.O COOIGO NQ DE CARGOS 

.:.!:_~I.C:O -~udfclir-1()_ _.Y-o21 "' . '!.~~Tirafo Judtc:tirfo AJ-022 O? 
Aud1i1r Judlctir-lo AJ-023 15 

Agente de Scgur1nça- Judtctirh AJ-024 OJ 

Atendente Judfc.~irto AJ-025 " 
TRIIIUHAL REGJOHA!. ELt:ITIIRAL OE SANTA CATARINA 

_ -~EHDM_INAÇ~O __ CntiiGO Hll OE CARGOS 

Ticntco Judtctirto AJ-o21 07 

Tlqut!fl'afo Judfcfirlo AJ-022 02 

Auxflfar Judfctir-to AJ-023 Jl 

Agtnte de Segurança Judtclirta AJ-024 ., 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SI(O PAULO 

OEHÕMINAÇ~ Cnt!IGO HQ DE CARGOS 

recnfco JucUcfirfo AJ-D21 " TIEJUTtnfo JUdfcfirfo AJ-022 05 

--Auxfltar- JucUcfir-to AJ·D23 " AJ-024 " Atendtnte Judfcfirfo AJ-025 100 

TRIBUIW. RrGIOIW. ELEITORAL DE SEJI.GIPE 

OEHCfiJKAÇ.a CllOJGO N9 DE CARGOS 

ticnict~ Judfctirfo AJ-021 05 

'(~q~o~tgrafo Judtctirto AJ-022 02 
' 

Auxflfar Jucltcfirfo AJ-023 08 

Agtnte dt Segurança Judfcfirh AJ-024 03 

Atendente Jud1cfir-fo AJ-D25 02 
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ANEXO II TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOI~S 

(ARTIGO 29, DA LEr NQ ... ,, dto lSIB 

EXT1Nçl0 DE CARGOS DE PROVIMENTO EFtTtVO 
DEifCWIINAÇA"O cnorGO N9 DE CARGO~ 

Ag~nte Admfnhtntivo TRE-SA·S01 , 
TRIIUHAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE Agente de Port1rh TRE-TP-1202 1S 

1JEPICftiMAÇ1iO C!lOJC::O NQ OE CARGOS Motorista Oficial TRE·TP•lZOl " Datilõgnfo TRE-SA-802 , 
Agentt Adll!nfstrativo TRE-SA-801 06 

Agente de Porbrf1 TRE-TP•1202 " TRIBUIW. REGIOMAL ELEITORAL DO I'IARAif~ 

MotorhU Offefal TRE-TP•1201 "· 
OatilÕgr•fo TRE-SA-802 " 

OEMCWIINAÇA"O tno1GO N9 DE CARGOS 

Agentlt Adnl1rlistrat1vo TRE-SA-801 " 
TRIIIUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Agenté 4e PortariA TRt-TP-1202 , 

Motorista. Offcla1 TRE-TP-1201 " CODIGO N9 DE CARGOS 
DãtllOgrafo TRE-SA-802 20 

Agente Adtlinistrativo l'RE-SA-801 10 

Agente de PorUrh TRE-TP-1202 10 TRIBUNAl. REGIONAL ELtiTDRAL DE MATO GROSSO 

Motorfste Oflefel TR€-TP-1201 02 CODIGO tf9 Dt CARGOS 
tl.ltUÕ9r1fo 15 TRE-SA-802 

TRE-TP-1202 08 

TRiatJIIAL REGIONAL ELEITOAAL DO AMAZONAS Motori s t1 Ofl c h l TRE-TP-1201 03 

CDOIGO NQ DF: CARGOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

Agente Ad.fnlstretfvo TRE·SA~Ol 07 cnorco N9 DE CARGOS 

Agente de Portl.rfl 01 "gll'lte de PortariA TRE-TP-1202 , 
Motorista Of1ch1 

TRIBUNM. REGIONAL ELEITORAL DA BNIIA 
TRIBUNAL REGIONAL EU::ITORAL DE MINAS GERAIS 

DEHCMINAÇXO C!lDIGO NQ DE CARGOS 
DENCIMINAÇ~ CllDJGO . N9 DE CAitGo$ 

Ag.ente Adilinistrat1Yo TRE-SA-BGl , 
Agente de Portarh 

·-~Agente Adminls.trativo TRE-SA-801 Ol 

Motorbt. Ofic,f•l TRE-TP-1201 02 
Motorist.l Offcfa1 TRE-TP-12{)1 02 

TRIBUNAL REGIONAL EtEITOAAL DO PAliA 

TRISUIW. REGiotfAL ELEITORAL DO CEARA DEHCJIINAÇXO cDOJGO N9 DE CARGOS 

OEHoMINAÇKO ctiDIGO HQ DE CARGOS Agente Ad•fnl~tratfvo TRE-~A-801 10 

Agente MllinlstrAtfvo " 
Agente de Portaria TRE-TP-1202 , 

Motorhta Oficial TIIE-TP-1201 Motortst1 Oficil1 TRE-TP-1201 03 

OAtfl~rafo ntt-sA-802 23 

TRIBUKAL REGIONAL ElEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. DA PAAATBA 

DENOMIIIAQI:O COOIGO N9 DE CARGOS 
DENOHIKAÍ;I.O CllDIGO N9 DE CARGOS 

Agente o\tb'inlstratlvo TRE-SA-801 JZ. Agente Adnlinis;traUvo TRE-SA-801 " Agente de Portl.rh TRE-TP-1202 04 Agente de PortAril TRE-TP-1202 .09 
Motorista Oficial 05 Motorfst.t OficiAl TRE-TP-Tí?OI 04 

Dl.ti1Õgrafo TRE-SA-802 1S 

TRIBUNAL REGIDRAl. ELEITORAL DO PARAriA 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 ESPTRITO SANTO 

DEHDMINAÇM CODIGO H9 DE CARGOS 
CODIGO rtO DE CAII.GOS 

Agente Mlintstratlvo 10 

Agente Administr1tlvo TRE-SA-801 01 Motorist.. Oficial TRE-TP· 1201 03 

Agente de Port1riA TRE-TP-1202 os DatilÕgr1fo 18 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Dt Pti!NAMBUCO AMEXO. __ III 

(ARTIGO :19, DA U:J M9 , de de de 198 ) 
OENOMIHAÇXO CDDIGO Nll DE CARGOS CRiAç~O ot CARGOS [![ PROVIMENTO (FETIYD 

Agente Adnlinistrauvo. TRC·SA-801 'I 
Agente de PorUria TRE·TP-1 1?02 " 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOAAL 

MotorilU Off~;;fal TR(-TP-1201 04 DENQHINAçJIO CODIGO N9 DE CARGOS 

D.ltllÓgrafo TRE-SA-802 " Midico NS-901 01 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PJAUI NM-1001 O! 

DENOH!f«CM d!DIGO H9 DE CARGOS !llblfottti'rto O! 

Agente Adlatnfstl"lth'o TRE•SA-801 " 
. Agente de Portar h TRE•TP-12'~ 22 __ , 

· TRIBUNAL_ ~GIONAt. ELE I~ ORAL DI) ACRE 

Motorhtl Oficial TRE•TP-12~} 05 DENOHJNAÇJ:O CDDJG_O NO tlE. CARGOS 

D.ltflõgrlfo TRE•SA-802 l6' Midtco NS--901 O! 

TRIBUKAt. REGIOHAL tU:UORAL 00 RIO DE JANEIRO l!uxllfar de Enfemo!let~ NM-1001 O! 

BlbHotecírlo JI:S-932. Ot 
CtiDIGO N9 DE CARGOS 

Motorista {lffcfa1 12 _ TRJBLINAL REGIONAL ELEITORAL DE .ALAGOAS 

TRIBUNAL REGIOKAi ELEIToRAL DO RIO GRANDE 00 NORTE -.~EN_OHJ~~ -CtiOIGtl NO_ DE CARGOS 

CllOIGO N9 OE CARGOS Midtco NS-901 O! 

Aqente de PorU.rfil TRE-TP-1202 07 
AUXntar de Enfem~ge~~~ lfH001 01 

lltblfotecirlo NS-932. 01 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE: 00 SU( 
"-"'"-~~ 

Df.HI»>INAÇlO CODIGO H9 DE cARGOs 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITQRAL DO AMAZCHAS 

,, 
Agente MMinl•tnt1vo TRE·SA-801 " - '""""'!"'' C®~GO N9 OE CARGOS 

·----
Agente de Port~ria TRE-TP-1202 12 Mêdfco NS~90T DI 

Motorhu Oftcfal TRE-TP-1201 03 Auxflf~J' de Ellfe.-.agf:lll: NM~lOOl DI 

Bfblfotecirfo NS~!IJZ: O! 
TIUBUNAL REGIONAl ELEITORAL OE RCI'ID0NIA , 

Contador NS-924 .Ot 

_ DEri:tfiNAÇAo CliOIGO N9 OE -cARGOs 
TRIBUHAL RE:GIONAI. ELEITORAL DA .BAHJA 

Ageatt Adlllinfstt-ativo TRE~SA-801 06 

Agente de Portal"h TfiE-TP-1202 02 DEHOMINAÇXQ _ . ..CliDIGO N9 OE ~RGOS 

Notod-1t1 Oftcht TRE-TP-1201 ºz Medico :NS-~1 O! 

0Uf1ÕgrA.fO TRE-SA-80.2 ,; Auxiliar de _Enfel"'lfag_.,. ~1001 O! 

TRIBUNAl REGIONAL ElEITllRAL OE SANTA CAT~~~. to~ ta-dor NS-9.2<1 DI 

recnico de Contlbflt<Qde NH-1042 DI 

~NCJ4JHAçA0 CCOJGO M9 DE CARGOS 

Ag~tnte U.intstrattvo TR_E-SA-801., ~ --. DI 
TRJlUIW. REGIONAL ELEITORAL 00 CEAI!l 

Motorist1 Oftcfal TRE-TP-1.201 .03 J)(HOHINAçJO caorGO N9 DE CARGOS 

Datf1Õgr1fo TR_E-SA-802 " Mêdtco NS-901 DI 

TRIBUNAL REGJDMAL ELEITORAL DE Sli:O PAULO JjuxtÚal" de Enfrl'llll?tlll tiHOOl ___ Dl 

cOorco M9 DE CARGOS B_lb!fotecírf~ !IIS-!IJZ .DI 

A9fnte de Portarf1 TRE-TP-1.202 roo 
Têcnfc:o de Con~aJi11dede Jl:l.l-lp42 DI 

Kotortsta Ofh::fal TRE-TP-1201 " TRlSUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 DISTRITO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 
DtNa.JNAÇ~ cOOIGO N9 OE CAAGOS 

D(IOIIAAÇAO ClkHGO _NJ._~E ÇAAEES , . l'iidtco NS~90T DI 

. Agente Adlltplstrati'll) TRE-SA-801 03 · ~~~fH•r d• Enfe~t• NH--1001 DI 

Agente de POI"tlrfa _!flr_-TP-!~ __ oz Stb1fotecírfo N$•932 01 

Motorista Oftctat TRE-TP-1201 03 ContadO!" JI:S-9.24 DI 
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TRIBUNAL REGIONAL E:LrJTORAL 00 ESPIRITO SANTO 'I'IUIIUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PEIIHAMIIUCO 

DENOKINAÇ}:O CODIGO NO OE CAAOOS OEHOHINAÇJIO COOIGO N9 DE CARGOS 

~1co NS-1101 01 Midlto NS-901 01 

NIHOGl 01 Auxllhr de Enfer-age~~ IM-1001 01 

Cootador NS-112~ 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOlAs 

TRIBUNAL REGIOIW. ElEITOAAI. 00 PJAU! 
CCDIGO NO DE CARGOS 

!Edtco 01 
DENOMIHAÇAD Cllo!GO NO DE CARGOS 

Au•l1 h r de Enfe~aem H!HOOl 01 Micltco NS-V01 01 

NH•1001. 01 

TRIBUNAL REGJOKAL ELEITORAL DO MAAAMHJiiO 
TRl!IUJII,f.l REtHOIW. Q.EITOAAI. DO RIO OE JAHEIIIO 

OENCMINAçXO CODIOO NO !IE CARGOS 

Médico NS-901 01 DEMOMINAÇAO COOJGO N9 DE CARGOS 

Auxiliar de Enfenugem HM-1001 01 Midlco NSo-901 01 

Auxll h r de Enflnug• 1M- 1001 01 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO Contador NS•!f24 01 

CDDIGO NO DE CARf;OS 
"r.cntco dt Cotltt!lfl tdldl lt(-1042 01 

~-~~ 

Midf~;o NS-901 01 TltiBUNAl lttGIONAL EL[JTORAL DO RIO G~NDE DO NORTE 

Nl1-1001 01 

Sibliotecirfo NS-932 01 
- OENDKIHAÇJIO COOIGO NO DE CARGOS 

Midtco NS-901 o i 

TRIBUN~ REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 
Auxf 1 hr de Enfenuge. NH-1001 01 

·- _ Conttdor N5-!f24 01 

COO!Gtl 

Hidfco .Ms-901 01 

lfol-1001 01 TJUIIJHAL at'QJONAL tLEIT111W. 00 1110 GRAHOE DO SUl 

Blblfotecirfo 01 
DEN~INA~ C001GO NO DE CARGOS 

Midtco NS-101 01 
TRIBUNAL REGIONAL EtEITOAAL DE MINAS GERAIS 

~li h r de Enf~glll !11-1001 01 

DE~OHINAÇXO COOIGO NO OE CARGOS Tioltco de Contabilidade NIH04Z 01 

Mêdieo NS-901- 01 
l!I.IBUHAl REGIONAL REITORAL DE RDKDDICIA 

Au~iliar de Enfermgem lf!-1001 01 

ContAdor NS-924 01 CGIIJGO N9 DE CARGOS 

Têcnfco de Contabilidade HM-1042 01 NS-!101 01 

TRIBUNAL RtGlOHAL ELE:ITORAL DO PARA 
Auxfl1tr de Enfenugn NM-1001 01 

Jf!lltottCírto NS-932 01 

DENDMINAÇM CDDIGO NO' DE CAAGOS 

ift-HKn - _1)1 

Blblfotetirio NS-n2 " 
TRIBUNAL 'REG-IOHAL ELEITORAL OE SAHTA CATARINA 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITOAAL DA PARATBA 
OENOtiHAÇ~ COOJGO NO Dr CARGOS 

Medico HS-901 • 01 

DENDMINAÇJ:O CCiOIGD NO DE CARGOS Aux11 t&r de Enferutn lfol-1001 01 

A~xnlar de Enfcnn11gem NH·100T 01 
Tli:IBUIW. REGIONAl. ELEITORAL OE ~ PAULO 

Tli:I8UHAL REGIONAL ELEITORAL 00 P~ 
DEHCfUHAÇ~ COO!GO NO DE CAAG(lS 

CtlDIGO NO l>t CARGOS ...... NS-901 01 

l'Ãidh:o Ks-901 01 At.l1t1lfar d• Enfer~~~t• ltM-1001 01 

Auxilhr de Enftnugern 1tl-100.1 01 ricnfco de Cont.ll!lfttdadt lfi-1042 01 
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TRIBUNAL REGJOHAL ELEITORAL OE SERGIPE TRIBUNAL REGIONAL E.LtiTOAAL DE MATO GROSSO O~ ~UL 

DtNOHJNAÇ~ CIIDIGO H9 DE CARGOS OEPfOHJNAÇAO _ CdDIGO 1!9 DE CARGOS 

Ki<lteo NS-901 ., Auditor TRE-NS-934 ., 
Auxflhr d~ Enfet'!l&gefll KM-1001 01 TRU:IUNAL R(GJOHAL ELEITORAL DO PARANA 

!Ublfotecirfo NS•93Z ., 
Contido r ~~-.~24 ., DENDMINAÇ.IID CODIGO NQ OE CARGOS 

Téentco de Cont~Mlidode ., 
ANE!CO IV TRIBUNAL R~lONAL ELE!TOAAL DE PERNAMBUCO 

(ARTIGO 59, DA LEI N9 , DE DE 0[ 198 } 
DENOHIHA~O CODIGO N9 OE CARGOS 

ElCTINÇXO, DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO QUANDO VAGAJIEM Técnico de Contal:lfl id~de 01 

TRIBUNAL REGJOKAl ELEITORAL DO ACRE TRIBUNAL REGIONAL ELElTORAL 00 P!AU1 

OENOHJHAçXO CDtlJGO Nll D! CAJIGOS 
OENOKINAÇAO CCiOIGO N9 DE CMGOS 

,\udftor 01 
lec:nico de Í:ontaf:Jili.U.de TRE-1-.'M-1042 oz_ 

TRIBUNAl. REGIONAL ELEITORAL DE: ~OND!:INlA. 

DEtiOHINAÇKO Cl!OJGO 
Tli:JIIUKAL REGIONAl ELEITORAl OE ALAGOAS 

HQ OE' ~RGOS 

A11dltor 

DENCIUNAÇlO ClloJGO N9 DE CAAGOS 

A11ditor ., TRIBUNAL REGIONAL (lEITORAL 0( SANT~-~~TARINA "--"' ---- - ,--- - . -

Tiicnlco de ConUbUtdade TRE·NM·104l - DENOHIHAÇA"O C!IDI&O /til OE -CARGOS 

Tlll!UNAL REGIONAL ELEJTOitAl. DE GOI.JIS 

Pf:liOMINAÇAO c!IOu;o N9 DE CARGOS 
A H E X O 

Ticnfco de Cont.Jbfl1d1de _TRE·Ifl-1042 ., , (ARTIGO 6Q DA LEI rl9 " 0( 198 ) 

TR!BUHAL REGIOHAL ELE_ITOAAL 00 MARA~O 
REESTRUTURAÇAO 0[ CATEGORIAS 

CI!Ot&Õ Ã.J-020 

Of:HOHJNAÇM COOIGO HQ DE CARGOS 

Têcn1co de Contabflf~dt- TRE•HK-1042 02 -CATEGORIAS FU!iCIQAATS 

TRIBUNAL IIE:GJONAL f:tEJTOAAL DE MATO GII:OSSO 

DEitOMINAClO COOIGO 

Ticnfco de ConubU fd1dt TRE·Pfoi-104Z 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 25: 

Mensagem no? 447, de 1987 (n"' 629/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Ipirá, Es
tado da Bahia, a contratar operação de Cfé.. 
dito no valor correspondente, em cru:ados, 
a 94246,24 Obrigações do Tesouro Nacio
naJ- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou
sa para emitir parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- Df. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, com a 
Mensagem n'~ 447, de 1987, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
Federal a autorização para que a Prefettura MW1:i
dpal de !pirá-BA contrate,junto à Caixa Eoon~ 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 

HQ DE CARGOS 
TAguTGRAFO JtJDIC 1~10 

" 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, a seguinte operação de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de lpiráiBA 
12 Localização (sede): Praça da Bandei

ra, 347- CEP 44.600 lplrá/BA ·· 
2. Flnandamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
94.246,24 OTN. 

2;-2- Objetivo: drenagem de águas plu
viais, pavimentação em paralelepípedos e 
meios--fios. 

2.3 Prazo: Carência: até_3_(três) anos. 
_AiílOrtú:ação. 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra

dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reÇYustado de acordo com o índice de varla
çãodeOTN. 
. 2.5 Condições de llberação: o financia

mento será liberado em parcelas de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

CODIGO 

CLASSE ESP(CIAl NS-22 a 25 
CLASSE "B" NS-16 a Z1 
CLASSE "A" NS-10 • TS 

2.6 Garantia: vinCulaÇão de quotas do 
Fundo de Participação dos Município_s -
FPM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Munldpal n9 
41186, de 5·12·86. 

Nos aspectos económico-financeiros_, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta ~levância soda! do projeto. 

Nos tennos da Resolução n"' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o períQdo _de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 399, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
lpirá-BA a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em 
cruzados, 94.246,24 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ I:: a Prefeitura Municipal de Ipirá -

BA, nos termos do CJrtigo 29 da Resolução n9 

93fi6, alterada pela Resolução n1> 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 94246,24 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, des
tinada à drenagem de águas pluviais, pavimen
tação em paralelepípedos e meios-fios, 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a di.s<::us_são, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem26: 

Mensagem n"' 448, de 1987 (n9 63018?, 
na origem), relativa à proposta para que seJ~ 
autorizada a Prefeitura Municipa1 de Coarac1, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor_ cOI:respondente, em cruza
dos, a 366.619,64 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art 6"' da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador P_ompeu de Sou
sa para emitir parecer sobr~ a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. __ 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; 

Com a Mensagem n? 448, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a a1,1torização para que a Pre-
feitura Municipal de Coaraci- BA. contrate, junto 
à Caixa Econôrriica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

t. Proponente 
1.1 Denomina_ção: Município de Coarad 
1.2 LOcalização (sede): Av.Juracy Maga

lhães, 245 - COARACI/BA CEP: 45640 

2. Fln!!ncl.!!mento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

366.619,64 OTI'l. 
2.2 Objet1vo: iml_lantação de pavimenta

ção com paralelepípedo, drenagem dC:: ruas 
e construção _ _de __ um centro de abasteCimen
to. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
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2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, co~ra
dOs trirl1estralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acOrdo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 Condições de liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 ---Garantia: vinculação das quotas do 
FPM. 
2. 7 Disposltivos legais: Lei Municipal na 545 
de 8-9-87, publicada no DJárlo Oficial do 

-- Estado de 19 e 20-9-87. 

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovaçãQ. da Casa, 
tend_o em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 400, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .MunlclpaJ de 
Coaracl - BA a contratar operação de 
crédito no valor cmrespondente, em cru
zados, a 366.619,64 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Coaraci 

- BA, nos termos do artigo 21 da Resolução n9 

93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 366.619,64 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, des
tinado à implantação de pavimentação com para
lelepípedo, drenagem de rios e construção de um 
centro de abastecimento. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

.ft-~ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno ónlco. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão, 

Enceri-ãda a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos_ t~rmos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem27: 

Mensagem n9 449, de 1987 (n9 631187, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitl,ll'a Municipal de Dias D'A
Vila, Estado da Bahia, a contratar operação 
de ciédito no valor correspondente, em cru
zados, a 293.961,94 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6? da Resolução n"' 1, de 
1987, desii1oo o nobre Senador Pompeu de Sou-

Dezembro de 1987 

sa para emitir parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB-DF. Pa· 
ra proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com a Mensagem n"' 44-9, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Dias D'Ávila - BA contrate, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali~ 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Dias 

D'Ávila 
1.2 Localização (sede): Av. Pasteur, s/n9 

..c. Dias D'Ávi1a!BA CEP: 42.850-
2.FJnanciamento 

21 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
293.961,94 OTN. 

22 Objetivo~ implantação de drenagem 
pluvia1, calçamento, meios-flos, sargetas, po
ços de visitas com tampa e caixas de recep-
ção. -

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
·Amortização: 12 (doze) anOS. 

2A Encargos: juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 COndições de Liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vincu1ação das parcelas do 
JCM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n" 
10/87 de 23·10·87, publicada no Diário Ofi
cial do Estado, em e25-10-87. 

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia _Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assiril sendo, concluímos pelei acolhimento da 
mensagem, nos termos dO seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'401, de_ 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Dias D'ÁvUa- BA a contratar opera
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 293.961,94 
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' Ê a Prefeitura Municipal de Dias 

D'Ávila - BA, nos termo's do art. 29 da Reso
lução n9 93n6, alterado pela Resolução n9 
140/85, ambas do Senado Federal, autori· 
zada -ã Contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 293.961,94 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
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na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
do à implantação de drenagem pluvial, calça
mento, meios-fios, sarjetas, poços de visita 
com tampa e caixas de recepção. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Em 
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem28: 

Mensagem n~ 450, de 1987 (n9 632/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de ltajuípe, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzaw 
dos, a 362296,39 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 dã Resolução it~ 1, -de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador 
Pompeu de Sousa para pioferir parecer s_obre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
resolução. 

OSR. POMPEU DE SOUSA (PMOB-DF. Pa· 
ra emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs: Senaw 
dores: 

Com a Mensagem rT' 450, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de ltajuípe (BA) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seQuinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominaçáo: Município de lajuípel 

BA ·-
1.2 LocaJização (sede): Praça da Bandei-

ra, 16 ltajuípe/BA -
2. FINANCIAMENTO 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
362.296,39 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de galerias 
pluviais, meioswfios, calçamento em paralelew 
pípedos, poços de visita com tampa e caixa 
de recepção. 

2.3 Pr8zo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, co
brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo com o ilidice de 
variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com ·o cronograma a ser àpresenf.ado. 

2.6" -cr-araõtia: VinctifaÇao das parcelas do 
Imposto sobre Grculaçáo de Mercadoriasw 
ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
478, de 2-10-R7. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Nq_s aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
·mensagem, nos _termos do seguinte: 

.PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 402, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajuípe 
(BA) a contratar operação de crédito no valor 
conespondente, em cmzados, a 362.296,36 
OT!'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ltajuípe BA. 

nos termos do artigo 29 da Resolução n" 93n6, 
alterada pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor corre~pondente, em crUiados, 
a 362.296,39 OfN, junto à Caixa Econôrnica Fe-
4eral, estê)l na quaJidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
n~da _ _à implantação de galerias pluviais, meios
meios, calçamentos em paralelepípedos, poços 
de visita com tampa e caixa de recepç!o. 

Art. 2~ __ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a _cliscussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem29: 

Mensagem n• 451, de 1987 (n' 633/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Piritiba, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
créditO no valor correspondente1 em cruza
dos, a 342.755,02- Obrigações do TesourO 
tiacional- OTN. (Dependendo-de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução no l, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador 
Pompeu de Sousa para proferir parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem no 451, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Piritiba (BA) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
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de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a segltinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Munidpio de Piritiba 
1.2 Localização _(sede): Alameda Sam

paio no 6 - Piribba/Bahia CEP: 44830 

2. Ananclamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
342.755,02 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de drenagem 
e pavimentação em paralelepípedos. _ 

2.3 ,--Prãzo; Carência: até "3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
_ 2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, co
brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo com o índice de 
variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: O financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: VmcuJação dás quotas do 
FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n" 
395 de 14-9-87 publicado no Diário Oficial 
do Estado da Bahia, em 19/20-9-87. 

NOs aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. . . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáw 
logos que têm merecido a aprovação da casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 403. DE 1987 
Autoriza a Prefeitura .Municipal 

de Pirltlba (BA) a conuatar opera· 
çáo de crédito no valor conesponw 
dente, em cruzados, a 342.755,02 
Obrigações do Tesouro l"tadonlll 
-OTI'!. 

O Senado Feder-al resolve: 

Art. 19 Éa Prefeitura Municipal de Piritiba 
(BA) , nos _termos do 
artigo 2~ da Resolução ri' 93n6, alterado pela 
Resolução n~ 140/85, ambas do Senado Fe
deral, autorizada (o) a contratar operaç!o de 
crédito no valor_ correspondente, em ~ 
dos, a 342.75.5,02 Obrigações do Tesouro 
Nacional_- OTN , junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora cto Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, -destinado à implan
tação de drenagem e pavimentação em para
lelepípedos. 

Art. 29 Esta Resolução entra vigor na da
ta de sua publicação. 

- É o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem30: 

Mensagem n~ 452, de 1987 (n9 634/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Presi
dente Dutra, Estãdo da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a ll5.310,24 Obrigações do 
Tesouro Nacional_- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução nQ l, de 
1987, a Presidêncta designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo proJeto de 
resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF 
Para emitir parecer.) 
~Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Com a Mensagem n~ 452, de 1987, o Senhor 

Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Presidente Outra (BA) con
trate, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Sedai- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. PROPONENTE 

1.1 Denominação: Município de Presiden 
te Outra 

12 Localização (sede): Av. São Gabriel, 
226 -Presidente Dutra/BA CEP: 44930 -

2. Fll'IANCIAMENTO 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a ate 
115.310,24 OTN. 

2.2 Objetivo: implantaçâo de drenagem, 
meios-fios e pavimentação em para1elepipe
dos. 

2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: jUros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo _o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
ção das OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o _cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação das quotas do 
FPM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Munidpal n~ 
0006/87, de 13·07-87 publicada no Diárlo 
OfldaJ do Estado da Bahia, em 25-7-87 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas_ normas operacionais do 
FAS. 

No mêrito, o pleito enquadra-se em casos <má
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a a1ta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
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Senado Federal durante o período de fundona
mento da Assembléia N&:iona1 Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financelro e legal da matéria. 

Assim sendo, corl.cluimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do-seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁQ _ 

N'404, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura municipal de 
Presidente Outra (BA) a contratar 
operação de crédito no valor corTeS
pondente, em cruzados, a 
115.310,24 Oll'l. 

O Senado Federal resolve: 
Art.. 1 ~ É a Prefeitura Munidpal de Presidente 

Outra (BA), nos termOs do artigo 29 da Resolu
çãon, 93fl6, alterado pela Resolução n~ 140/85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,. a 115.310,24 OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Ftirldo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
fAS1 __ destinado à !mpt~ntação de drenagem, 
meios-fios e pavimentação em paralelepípedos. 

Art.. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar~se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem31: 

Mensagem n9 453, de 1987 (n9 635/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Uibaí, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 38.359,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos- termos do art. 6? da Resolução n? l, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
resolução. 

O SR. POMPEU DE SoasA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 453, de 1987, o Senhor 
PreSidente da-República submete à deliberação 
do Senado Federai a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Oibai (BA) contrate, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Sociai- FAS, a seguinte operação de crédito: 

1. Proponente _ 
1.1 Denominação: Municlpio de Ulbaí · 
12 Localização (sede}: Av. Pedro Joa

quim Machado s/n UibaíJBA Cep: 44950 
2. Finandamento 

2.1__ Valor: equivalente, em cruzados, a até 
38.359,00 OTN. 

22 Objetivo: implantação de drenagem 
de áQllits pluviais e servidas, meios-fios e pa
vimentação em paralelepfpedos. 

2.3 Prazo: Caréncia:; atê 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 Condições de liberação: o finanda
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de quotas do 
Fundo de Participação dos Municípios. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
38, de 11 de agosto 1987, publicada no Diá
rio OfldaJ do Estado da Bahia, 18 de agosto 
de 1987. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas_ operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm_mer_e_cido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

NoS termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômj
co-fmanc"eirO e legal da matéria. 

Assim sendo, conc:luímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
fi' 405, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
c:DBAf (BA) a contratar operação de 
crédito no valor corTeSpondente, em 
cruzados, a 38.359,00 Oll'l. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prereitura Municipal de Oibaí -

Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93n6, aiterado pela Resolução no 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de_a:édito no vaior correspondente, em cruza
dos, a 38.359,00 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, eSta na Qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sedai- FAS, des
tinado à implantação de drenagem de águas plu
viafs e servidas, meios-fioS e pavimentação em 
paralelepípedos. _ 

Art._ 29 Esta resolução entra em vigOr na data 
_ ~~ sua publicação. 

É ci parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (H~mbeito Lucena) .:.:_ 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

_ _ J'jão havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar~se-á na sessão seguinte, nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena -
Item 32: 

Mensagem n• 454, de 1987 (n• 636/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza-
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dos, a 354.590,40 ObfigaçÕês éfo Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art 6~ da Resolução n9 l, de 
1987, a Presidência designa o emineAte Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projet_o de 
resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O-SR. PRESIDE!flt: (Humberto Lucena)
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-â na sessão seguinte, nos termos regirO en
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem33: Com a Mensagem n~ 454, de 1987, o Sr. Presi-

dente da República submete à deliberação doSe- Mensagem n? 455, de 1987 (no 637/87, 
nado Federal a autorização para que a Prefeitura na origem), relativa à proposta para que seja 
Municipal de Salvador (BA) contrate, junto à Caixa autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador, 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora Estado da Bahia, a contratar operação de 
do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social 
_ FAS, a seguinte operação de crédito: crédito no valor con'espondente, em cruza-

1. Proponente dos, a 395.101,55 Obirgações do Tesouro 
1.1 Denominação: Município de Salvador Nadonal- OTN. (Dependendo de parecer.) 
12 Localizaçáo (sede): Solar Boa VIsta En- Nos termos çlo art. 69 da Resolução n? 1, de 
genho Velho de Brotas - CEP: 40000 --~. - . A • • 2. Financiamento 1987, a PresJdencJa des1gna o nobre Senador 
2.1 Valor: equivalente, em _cruzados, a até Pompeu_ de Sousa para proferir parecer sobre a 
354.590.4_0 OTN. mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
2.2 Objetivo: implantação de Sistema de Ma- resolução. 
crodrenagem para o coletor principal da Ba- 0 SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB _ DF. 
da do rio Lucaia. 
2.3 Prazo: carência: até 03-(irês) anos. amor- Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
tização: 12 (doze) anos. dores: _cqm a Mensagem n9 455, de 1987,_o Se-
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados nhor Presidente da República submete à delibe-
trimestralmente, sendo o ·saldo devedor rea- ração do Senado Federal a autorização para que 
justado de acordo com o índice de variação a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) contrate, 
das OTN. - - - junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali-
2.5 Condiç:ões de liberação: o financiamento dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
será liberado em parcelas, de acordo com vimento Social _ FAS, a: s~nte Operação de 
o cronogra:rna a ser apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do crédlto: 
ICM. 1. Proponente 
2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 1.1 Denominação: Município de Salva-
3.642/86, de 03.11.86 publicada no Diário dor 
Oficial do Estado, em 15-11-86. 

Nos aspectos econômico-financeiros a opera- 1.2 localitação (sede): Solar Boa Vista 
ção enquadra-se nas normas operacionais do - Engenho Velho de Brotas - Salvador -
FAS. BA.- CEP: 40000 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná- 2. Ananclamento 
Jogos que têm mereddo a aprovação da Casa, 2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
tendo em vista a alta relevância sodaJ do Projeto. 395.101 • .55 OTN. ____ _ 

Nos termos da-ResQluç--ão-n"' -1;-de-1987, aue 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional ConstitlÚnte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 406. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salvador (BA) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em curzados, a 354.590,40 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]" É a Prefeitura Municpal da Salvador 

(BA}, nos termos do artigo 2~ da Resolução n9 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 354.590.40 OTN,junto à Caixa Econôrnic:a 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado a implantação de sistema de macrodre
nagem para o coletor principal da Bacia do rio 
Lucaia. 

Art. 29 Esta resOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

2.2 - "Objetivo: implantação de sistema de 
macrodrenagem da bacia do rio Camurujipe. 

2-.3 - Prazo:- carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2A Encargos: juros de 2% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
ção das OTN. 

2.5 COndiçõ.es de liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação das parcelas de 
lCM. 

2.7 _Dispositivos legais: Lei Municipal n9 
.3.642!86, Oe publicada no Dfárlo Ofldal do 
Estado, em 15-7-86. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadr~~se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa. 
teridó ·em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabalece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal dUrante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: _ 

PROJETO DE RESOL<JÇÃO 
N" 407, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de 
Salvador (BA) a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente. 
em cruzados, a 395.101,55 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ' É a Prefeitura Municipal de Salvador 

(BA), nos termos d_p artigo 2'· da Resolução n·• 
93n6, alterado pela Resolução nn 140/85, ambas 
de Senado Federal, autorizada contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 395.1 O 1,55 OT.N, junto à Caixa B:conôrnica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nado a implantação de sistema de macr9drena
gem 9a bacia do rio Camurujipe, 

Art. 2" Esta resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em tUrno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar -se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 34: 

Mensagem n~ 456, de 1987 (n·• 638/87 na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crêdito no valor correspondente em eruz.a. 
dos, a 285.401,39 Obrfgaç-ões----dcr--Tes-ootcY 
Nacional- OTN~ (DePendendo de parecer.) 

No_s termos do art. _ 6c da Resolução n? I. de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador 
Pompeu de Sousa para proferir parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projetá de 
resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Merísagem nc 456, de 1987, O--Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Munidpal de SaiVi'ldor- BA contrate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidªde 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Mun!dpio de Salvador 
1.2 LocaUzação (sede): Solar Boa Vista, E.n
genho Velho de Brotas ::- Salvador - BA. 
Cep:40000 

2. Financiamento 
2.1 V.ilor. equivalente, em cruzados, a até 
285A01.39 OTN. 
22 ObJetivo: implantação de sistema de ma
crodrenagem da bacia do rio Camurujip_e. 
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2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti-
zaçáo: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor rea
justado de acordo com a índice de variaç_âo 
dasOTN. 
25 Condições de lil:::ieração: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com 
o cronograma a ser apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação das parcelas do 
ICM. 
2.7 Dispositfvos legais: Lei Municipal n~ 
3.642186 de 3·11·86 publicada no Diário Ofi
dal do Estado, em 15-7-86. 

Nos aspectos econômlcos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido' a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta refevânc:ia social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de_ elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perlodo de funciona~ 
mento da Assembléia Nacional ConStituinte, opi
munos favoravelmente, sob os aspectos econômi~ 
cc-financeiro e legal da matéria. . 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOUJÇÂO 

N• 408, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Salva:dor-BA a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 285.401,39 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Salvador 

- BA, nos termos do art. 29 áa -Resolução n• 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito ho valor correspondente, em cruza
dos, a 285.401,39 OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des~ 
tínado à lmpJantação ·de sistema de macrodre
nagem na bacia do rio Cãmurujipe. 

Art. 2o/ Esta resoluÇâo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disclJSsão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão segointe, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem35: 

Oficio n\' S/52, de 1987 (n~ 384/87, na ori
gem), relativo à proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado de Goítts a con
tratar op~ração de crédito externo no valor 
deUS$ 20,760,000.00- (vihte milhões. se
tecentos e sessenta mil dólares norte-ame
ric:anos). (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 _da Resolução n\' 1, de 
I 987, a presidência designa o nobre Senador Mei~ 

ra Filho para proferir parecer sobre o oficio, ofere
cend~ __ S':,~spectivo projeto de resolução. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O GovernO do Esta:do de Goiás solicita ao Sena
do Federal, nos termos do art. 42, item N, da 
Constituição federal, a competente autorização 
para que possa contratar wna operação de em
préstimo externo no valor deUS$ 20.760,000.00 

- TViiiterrulhOés, setecentos e sessenta mil dólares 
norte-americanos), junto ao Banco central de la 
Argentina, destinado a financiar as despesas de 
tniplantação do Projeto de Construção, Equipa
gero e Funcionamento de Hospitais Regionais, 
naquele Estado. -

No mérito, o pleito encontra a melhor ac:olhlda 
d3 CaSa, até mesmo porque o projetO a ser finan
ciado pela presente operação de crédito se reveste 
de aspectos sociais relevantes e de muita oportu
nidade pi!!ra a atual fase que atravessa o Estado 
de Goiás. 

Vale ressaltar, também, que a operação de cré
dito extemo será controlada junto ao Banco Cen
tral de la Argentina, sem a garanti:a ou wa1 da 
União, em estreita e direta colaboração com o 
Governo daquele Estado, que fornecerá as suas 
próprias garantias, sob qualquer modalidade, in~ 
dusive recursos ou bens de seu património. 

Fora-m atendidos os aspectos formais reque~ 
ridos pela legislação pertinente para a concre-
tização do empréstimo. 

O exame das condições c:reditícias da opera~ 
ção, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, 
em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do artigo 19, item H, do Decreto n~ 
74.157, de 6 de julho de 1974. 

Considerando, ainda, a exlstênc:ia de_ capaci
dade de pagamento por parte do Estado de Goiâs, 
somos faVoráveis ao ãColhlmento do pedido, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

J"Í' 409, DE 1987 

Autorb:a o Governo do Estado de 
Ciolás a contratar operação de em· 
presUmo externo no valor de US$ 
20.760,000.00 (vlnte mlUtões, sete· 
centos e sessenta mU dólares norte
amerlcanos). 

o SenãdO-Fed~ral resolve: 

Art 19 É o Governo do Estado de Goiás auto
rizado a realizar uma operação de empréstimo 
externo no valor de OS$ 20.760,000.00-(Vinte mi
lhões, setecentos e s_essenta mil dólares norte-a
mericanos) ou o equivalente em· outras moedas, 
junto ao Banco Central de la Argentina, destinada 
ao Projeto de Construção, E(juipagem e Funcio
namento de Hospitais Regionais de baixa comple
xidade. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos 
aprovados pelo Poder Executivo, inclusive o exa
me das condiç_ões creditícias da operação, a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articu
lação com o Banco Central do Brasil, nos _termos 
do artigo J?, item 11, do Decreto 119 74.157, de, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
~ênctas dos órgãos encarregados da execução 
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da politica econômico-fmahceira d.o Ciovemo Fe
derar e, ainda, o disposto na Lei Estadual, autori~ 
zativa da operação. 

Art 3~ Esta Resolução _entra em vigor na data 
de s_l.la pl.lbJicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. JamD Haddad - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, para discutir, o nobre Senador 
Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ. Para <fucu· 
tir. sem reviSão do-or.:idor.) -Sr. Presidente, esta
mos ainda nà fase de discussão, a votação não 
se dará hoje, mas na próxima sessão. Entretanto, 
em se tratando de _operação de crédito externo 
em dólares, coerente com meus votas anteriores, 

' quero deixar registrado desde agora que votarei 
contrariamente à proposta. 

O SR. ~IDENTE (Humberto Lucena)
Continua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo (Juem peça a palavra encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-à na sessão seguinte, ncs termos ~ 
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem36: 

~agem n9 457, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo 
do Estado de Minas Gerais a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 Obrigaçôes do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

-_Nas termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Campos para emitlr parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MQ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

__ Com a Mensagem n9_ 4Q?, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado de Minas Gerais Contrate, junto 
à Caixa Econômfca- Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Pi-oponente 
1.1 Denominação: Estado de Minas Ge

rais/Secretaria de Estado do Interior e Justiça. 
1.2 Localização (sede): Pça. da Liberda

de, s/n - Belo Horizonte (MO). 

2. Fhtanciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

486AOO,OO OTN. . 
2.2 Obje~1vo: Construção de minipeni

tendária no Munidpio de Montes Claros. 
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2.3 Prazo; Cãrê'ilcia: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, co
brados trimestralmente, _sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo com o índice de 
variação das OTN. 

2.5 CondiÇões de liberação: O financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma ti ser apresentado. 

2.6 Gaámtia: Vinculação aos dispêndios 
do financiamento de cotas do Fundo de Parti
cipação dos Estados-FPE, Com o arquiva
mento de urna via do contrato na Agência 
do Banco do Brasil S/A 

2.7 Dispositivos legais: Resolução n9 
4.122, de 25-9-86, publicado no Minas Ge
rais de 25- I 0-86.~~ 

Nos aspectos econômlcos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas riõntJ.as -operãcionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perlod_o de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi-
co-fmanceiro e legal da matéria. . 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N•4!0, DE !987 

Autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 466.400,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 o É o Goveino do Estado de Minas Ge

rais, nos termos do artigo 29 da Resolução n? 
93176, alterado pela Resolução n? 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 446.400,00 OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, estã na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, des
tinado a construção de minipenitenciária no Muni
cípio de Montes Claros. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se--á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 37: 

Mensagem n9 458, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo 
do Estado de Minas Gerais a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00- Obrigações do Te-

souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) - -

Nos termos do art. 6,.. da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Campos para erilitir pareCer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB ~ MG. 
Para emitir pa~cer.) -sr.-Presidente-e Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem no 458, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federa] a autorização para que o Go
verno do Estado de Minas derãiS contrate, junto 
à Caixa EcOnômica Federal, esta na qualidade 
d~ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a -seguinte operação de 
crédfto: 

L Proponente 

1.1 Denominação: Estado de Minas Ge
rais/Secretaria de Estado do. Interior e Justiça. 

1.2 LocaJização (sede): Pça. da Liberdade, 
sln - Belo Horizonte (MO). 

2. Rnandamento 

alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federar, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 OTN, junto à Caixa Ecoriómica Fe
deral, esta_ na qualidade de gestor<!, do Fundo de 
Apoio ao De~nvolvimento S.ocial- FAS. desti
nado à construção de minipenitenciária no Muni
cípio de Almenara. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É Ô p·ar~cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discusSão. _ _ ~ -, _- , ,_ _ 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão s_eguinte, nos termos regimen

---tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
lf:em38: 

2.1 Val(_)r: equivalente,· em crUzados, a até-
466.400,00 011'1. 

Mensagem n°459, de_1987, relativa~ pro
posta para que seja autorizado o G_ovemo 
do Estado de Minas Gerais a contratar operaw 
ção de crédito no valor correspondente, ~m 
cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Te
souro Nacional - QTN. (DependendO de 
parecer.) 2.2 Objetivo: construção de minipeniten

ciária no Munlcfpio de AJmenara. 
23 Prazo: carêrida: até 03 (três) aoos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobra

dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia-
ção das OTN. ~ ~ 

2.5 Condições de liberação: o financia~ 
menta será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculaçâo aos dispêndios do 
fmancíainento de cotas do Fundo de Partici
pação dos Estados - FPE. 

2. 7 Dispositivos legais: Resolução n? 4.122, 
de 2.5-9~86, publicada no MJnas Gerais de 
25'10-86. 

No_s aspectos económiCos_ e financeiros, a ope
ração enquadra~s_e_ nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáw 
!Qgos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista_a alta relevância social do projeto. 
- Nos termos da Resolução no? 1 de 1987, que 

estabelece normas de elaboração legislat!va do 
Senado .FederaJ durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, Opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, n6s termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOUIÇÃO 
N• 414, DE 1987 

Autoriza o Governo do ·Estado de 
Minas Gerais a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em QUZados a 466AOO,OO OTN. 

O Senado federal res-olve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado de Minas Ge

rais, nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93n6, 

Nos termos do art. 6° da Resolução no _1, de 
1987, a Presidência designa:-o én'liherite Senador 
Alfteâci-Cartlpos parã em-itir parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presiàente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem no 459, de 1987, o Se
nhor Presidente da Eepúblíca submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
o Governo do EStado de Minas Gerais .contrate 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvo!w 
vimeto_ Social - F~S. a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado de Minas Ge

rais/Secretaria de Estado do Interior e Justiça. 
1.2 Localização( sede): Praça da Liberda-

de s!n, Belo Horizonte (MG). -
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
466.400.00 011'1. 

2.2 Objetivo: construção de minipeniten
ciária no Município de Caratinga. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos:jurosde3% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustadO de--ã.cordo com o índice de varia-
ção das OTN. - · 

2.5 Condições de Liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação aos dispêndios 
do fmanciamento de cotas do Fundo de Parti-

- dpação dos Estados - FPE. -
2.7 _Dispositivos Legais: Resolução n~ 

4.12Z de 25-9-86, publicada no Diário Ofi
cial do Estado de Minas Gerais de 25-1 Ow86. 
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Nos aspectos económicos e financeiros, a ope~ 
ração enquadra-se nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n<~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Naciona1 Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos enconô
mico-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
N• 412, DE 1987 

Autorlza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 466.400,00 011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1~' É.o Governo do EstadO de Minas Ge

rais, nos termos do artigo 2'~ da Resolução n" 
93!76, alterado pela Resolução n' 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466AOO,OO OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Des_envolvimento Social- FAS, des- -
tina do à construção de minipenttenclária no Muni-
cípio de Caratinga. -

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. 

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

Encerrada a díscussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
ltem39: 

Mensagem rf 460, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Mogi Ciuaçu, Estado de São Pau1o, a 
contratar operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 71.744,88 Obrigações do 
Tesouro Nacional-OTN. (Dependendo de Pare
cer.) 

Nos termos do art. 6? da ResolUção n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir o parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
resoluç-ão. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB - RJ. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n" 460, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Mogl Guaçu (SP) contrate_. 
junto à Caixa Econômlca Federal, esta na quali
dade d.e gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol-

vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédtto: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Munldpio de Mogi 

Guaçu/SP 
1.2 Localização(sede): Rua Henrique 

Coppi, 200 Mogi Guaçu/SP 

2. Ananciamento 
2.1 Valof: ec:iwvalente, em cruzados, a até 

~ ~71.,744,88 OTN. 
22 Objetivo: Implantação de unidades 

pré-escolares. 
23 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. 

Amortização: I O ( -dez· ) anos. 
2.4 Encargos: JUros de 3% ao ano, co

brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo com o índice de_ 
variação das OTN. 

2.5 Condições de Uberação: O financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: VinculaÇão de parcelas do 
Imposto sobre Orculação de Mercadorias
ICM. 

2.7 Dispo.sitivos Legais: Lei Municipal n9 
2.088/87, de 3-6-87. 

Nos espe5=tos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas nonnas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista ?I al_ta_ relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos- favoravelmente, sob os aspectos econô
micos financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 413, DE 1987 

~ ~Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mogl Gauçu (SP) a contratar opera· 
ção de crédito do valor correspon
dente, em cruzados, a 71.7 44,88 
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu 

(SP), nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada (o) a contratar ope
ração de crédito_ no valor correspondente, em cru
zados, a 71.744,88'0TN,junto à Caixa Ecoqômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do fundo 
de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, des-
tinado a implantação de unidades pré-escolares. 
-Art. 2" Esta Resolução entra em vigor ne data 

de suá-pUbliCação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. 

Não havendo qu~ peça a palavra, encerro 
a disc:u_s_são. __ (Pausa.) 

Dez~mbro de 1987 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem40: 

Mensagem n9461, de_1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 419.204,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Meira Filho para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto_ de reso
lução. 

O SR. MElRA FILHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n" 461, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado do Rio Grande do Norte contrate, 
junto à Caixa Econômica Fed~al. esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Estado do Rio Grande 

do Norte 
1.2 Localização(sede): Palácio Potengi. 

Praça 7 de setembro. Natal - RN 
2_. F1nanciamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
4!9.204,00 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de sistemas de 
abastecimento d'água em comunidades de 
pequeno porte. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (trêS) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra
dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado em 100% do índice de variação 
dasOTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com cronograma a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo 
devedor será amortizado em 48 (quarenta 
e oíto) prestações trimestrais e sucessivas, 
calculadas pelo Sistema SAC. vencíveis no 
último dia de cada trimestre civil, prevendo
se os seguintes dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 1l1~089,00 
1987 _ez$ 444.356,00 
1988-Cz$ 444.356,00 
1989-Cz$ 444.356,00 
1990-Cz$ 4.147.413,00 
!99!-Cz$ 4.110.383,00 
1992-Ci$ 4.073.352,00 
1993-Cz$ 4.036.323,00 
!994-Cz$ 3.999293,00 
!995- Cz$ 3.962264,00 
1996-Cz$ 3.925.233,00 
1997-Cz$ 3.8882o4,oo 
!998- Cz$ 3.851.175,00 
1999-Cz$ 3.814.145,00 
2000-Cz$ 3.777.115,00 
2001-Cz$ 3.740.085,00. 



Dezembro de 1987 

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE. 

2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n9 
5.440, de 30 de dezembro de 1985. 

Nos aspectos econômico--fmanceiros, a opera~ 
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. .. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ l, de 1987, que 
estabelece nonnas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Naciona1 Constituinte, qpi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
N• 414, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar operação 
de crédito no valor correJ~;pondente, em 
cruzados, a4l9.204,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 .t: o Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, nos termos do artigo 2~> da Resolução 
n? 93n6, alterado pela Resolução n" 140/85, am~ 
bas do Senado Federal, autorizada (o) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 419.204,00 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soei~! -
FAS, destinado à implantação de sistemas de 
abastecimento d'água em comunidade de peque~ 
no porte. 

Art 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

I:: o parecer, Sr. P.resfdente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação --da matéria 
dar~se-á na sessão seguinte,. nos termos regímen
tais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem41: 

Mensagem n9 462; de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Rio Grande_do Norte a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 81.869,35 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
Parecer.) -

Nos termos do art. 6? -da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Meira Filho para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. MEJRA ALHO (PMDB - DF. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem no 462;-ae 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Gow 
vemo do Estado do Rio Grande do Norte contrate, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
_ 1.1_ Denominação: Estado do RJo Grande 

dO- NOrte/Secretaria de Segurança Pública. 
1.2 Localização (sede}: Praça Augusto Se

verO~ 261, Ribeira 59000- Natai!RN 
2. Elnanclamento 

2.1 ·Valor: equivalente, em cruzados, a até 
81.869,35 OTN. 

2.2 Objetivo: aquísiÇão de equipamentos 
e Vefculos destinados à Secretada de Segu
rança Pública. 

--2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amor
tização: 4 (quatro) anos. 

2.4 Encargos: j~ros de 1% ao ano, cobra~ 
-dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
ieajiJstado em 100% do indice de variação 
dasOTN. 

2.5 Condições de_ Liberação: o financia
mento será überado 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 sucessivas, calcula
das pelo Sistema SAC, vencíveis no último 
_dia de cada trimestre cM!, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 335.314,31 
1987-Cz$ 1.392234,43 
1988-Cz$ 2253.554,54 
1989-Cz$ 2.141.783,10 

. . 1990 ~ Cz$ 2.030.011,66 
1991-Cz$ 973.091,54 
2.7 Garantias: vinculação de parcelas do 

ICM. 
2.8 Dispositivos legais: Lei Estadual n9 

5.380, de 2·9·85. 

Nos asPectos econômico-financelros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do FAS. .. .. . . 

Ne>_ m~dto, o pleito enquadra-se em casos_~á
logos que têm merecido a_ aprovação da casa. 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos tennos da Resolução n9 l, de 1987, que 
estabelece normas de e1aboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos econômiM 
cc--financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'415, DE 1987 

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a conb'atar opera
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 81.869,35 
Oll'l. 

O Senado Federai resolve: 
Art 1 o É o Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, nos termos do artigo Z' da Resolução 
n" 93n6, alterado pela Resolução n<> 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
quzados._ a_ 81.869,35 OTN, junto à Caixa EConó-
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
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Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-cial -
_FAS, destinado à aquisição de equipanleii-tos e 
veículos para a Secretaria de Segurança Púólka. 

ArL2:' __ .Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Luceila) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão_ seguinte, nos termos reQimen
.tais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
ltem42: 

Mensagem n? 463, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizado o SeiViço Au
tônomo de Agua e Esgotos de Limeira, Esta
do de São Pau1o, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1.032.653,24 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.} 

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, de 
1987, a Pfesidêflcia designa o eminente senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre a men· 
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

o SR NELSON CAR!'IEIRO (PMDB :._ RJ. 
Para proferir parecer.)- Sr. !?residente, Sf$. sena· 
dores: _ _ 

Com a Mensagem n~> 463, de 1987, o Sê:rihor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o SerM 
viço Autónomo de Água e Esgotos de Limeira 
(SP) contrate, junto ao Banco do Estado de São 
Pau1o S/ A, este na qualidade de Agente Financeiro 
da Caixa Econõrnica Federal, a seguinte ope_ração 
de crédito: 

Características da operação: 
. · A--,Valor: Cz$ 478.614.123.68 (corres
pondente a 1.032.653,24 OTN. de Cz$ 
463,48 em nov/87); - ------ · 

B-Prazos; 
1 -de carência: estimada - 24 meses; e 

máxima - 36 meses; 
2 --de amortização: 216 meses; 

C-Encargos: 
1-juros: 10,5% a.a. (CEF);. e 1,0% a.a. 

-- (Agente Financeiro); . _, _ 
2-- taxa de administração da CEF: 2% sobre 

cada desembolso 
D- Garantia: fianÇa da Prefeitura Muni

cipal de Limeira-SP (cotas-partes 'do !CM da 
P .M. de Um eira); 

E- Destinação dos recursos: execução 
de obras de ampliação e melhoria do sistema 
de abastecimento de água. 

Ouvída a respeíto, a Secretaria dO T€sour0 Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à rea1ização da operação que 
é técnica e financeiramente viáve1, segundo o pa
recer do Banco do Estado de São Paulo S/A. 

No médto, o pleito enquadra-se em casos anáw 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do prõjeto. 
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Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração l~gisl~va cio 
Senado Federal durante -o p-erlodo--de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N' 416, DE !987 

Autoriza o Serviço Autónomo de 
Água e Esgotos de Umelra (SP) a 
contratar operação de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 
1.032.653,24 OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1" É o SeiViço AU.tônomo de Água e Es
gotos de Umeira (SP), nos termos dO artigo 29 
da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução 
n~ 140/85, ambas do Seriado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1.032.653,24 OTN, jun
to- ao Banco do Estado de São Paulo S/A. este 
na qualidade de Agente Financeiro da Caixa Eco
nômica Federal. A operação de crédito destina-se 
à execução de obras de ampliação e melhoria 
do sistema de abastecimento de água. 

Art 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. --

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça- a- palavra, encerro 
a discussão. --- --

Encerrada a discussão, a votação- da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item43: 

Mensagem n?464, de 1987, relativa à pro
posta pa~ que seja autorizado o Departa
mento de Agua e Esgoto de Sumaré, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no vaJor correspondente, em cruzados, a 
236.500,00_QbrigiiÇões do Tesoillo Nacional 
- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art 6? da Resolução rf.' 1, de 
19_87, a Presidência designa o emJnente Senador -
Nelson Carneiro para erriitir parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Para proferir parec-er.) -sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n? 464, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado FedeJal a autorização para que o De
partamento de Agua e Esgoto de Sumaré (SP) 
contrate, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
SA, este na qualidade de agente financeiro da 
Caixa Econômica Federal, a seguinte operação 
de crédito: 

Caracteristicas da operã.çãO:-
A-Valor: Cz$ 59A93.940,00 (corresp()n· 

dente a 236.500,00 OTM de Cz$ 251,56 em 
maio/87); 

8-Prazos: 
1 -de carência: até "36 meses; 

-2--de ainortização: 216 meses;· 
C-Encargos: 

l-juros: 10,5% a.a. (CEF) e 1,0% a.a. 
(Agente Financeiro); 

2-....:. taXa de administração da CEF: 2% sobre 
cada desembolso; 

D-Garantia: vinculação de quotas-partes 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(lCM) da Prefeitura Municipal de_ Sumarê 
(SP); e 
E-Destinação de recursos: exe_cução de 

obras do sistema de abastecimento de água 
do Distrito de Nova Veneza, incluindo capta
ção no rio Atibaia, adução, tratamento e dis
tribuição. 

Ouvida a_respeito, a Secretaria do Tesouro Na
dona! do .Ministério da .Fazenda infonnou nada 
ter a _opor quanto à realiza~ão da operação que 
é técniCa Edfnanceifarnente viável, segundo o pa
recer do Banco dO Estado de São Paulo __ SA. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que_ têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo_em vista a alta relevânc_ia social do projeto. 

Nos termos da -ResoluçãO rl.9 1, de 1987, que 
estabelece nonnas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favorayelmente sob QS aspectos econômi
ccrfltiâ"nceiro e legal da matéria. 

Assim sendo; concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
· N• 417, DE 1987 

Autoriza o Departamento de Água 
e Esgotos de S-(SP) a contra· 
tar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 
236.500 OTI'I. 

Ó SEmad~-Federal resolve~ _ 
- Art 1 o É o Departamento de Água e Esgotos 

de Suinaré (SP}, nos tennos do art. 29 da Resolu
ção n" 93/]6~ alterado pela Resolução o9 140/85, 
ambas _do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 236.500 OTN. junto ao Banco do 
Estado de São Paulo SA, este na qualidade de 
aQenb;{ financeiro da Caixa Económica Federal. 
A opéração de crédito destina-se à execução de 
obrã.s _do sistema de abastecimento de água do 
DIStrito de Nova Veneza, incluindo captação no 
rio Atibaia, adução, tratamento e distribuição. 

Art: 2o Esta Resolução entra em vigor na data 
~e_ ~u~ publicação. 

Nestes termos, com parecer favorável, enca
- minha a V. Ex' o projeto de resolução. 

É o parecer, Sr~ Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Em discuss~o o- projeto. (Pausa.) 

- -- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a d!s~oS:Sã----º~- -- - - -
---Encerrada a discussão, a votação da matéria 

-dar:..se-ã na sesSão s-eguinte, nos termos regimen-
taiS.- -

Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-.ltem44: 

Mensagem n9 465, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Aroeiras, Estado da Paraíba, a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente, erri cruzados, a 68.682,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 6° da Resolução rt' 1, de 
1987, a Pre~idência, designa o nobre Senador Ger
son Camata para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 465, de ~ ~87, o Senhor 
Presidéiite da R_ep_ública submete--à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Aroeiras (PB) contrate, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na 
qualidade de agente financeiro da Caixa Econô
mica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Cara_cterfsticas da Operação: 
A- Valor. Cz$ 21327.821,46 (correspon· 

dente a 68.682 OTN de Cz$ 310,53, em ju· 
nho/87); • · 
B-~raiÓs: 
1 ,......-de carência: até 18 meses; 
2-de amortização: 216 meses; 
C-Encargos: 
1 -juros: 3,5% a.a.; 
2...,..... taxa de adrriinistração: 2% s/ desem

bolsos; 
3-Dei credere: 1,0% a.a; 
O-Garantia: quotas do Fundo de Partici

pação dos Municípios (FPM); 
E- Destinação de recursos: execução de 

projetas relacionados com a implantação de 
calçamento, meio-fio e galerias pluviais. 

Ouvida a respeito, a Secretaria-do Tesouro Na
clonai do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e "financeiramente viável, segundo o pa
rec-er do Banco do Nordeste do Brasil SA 

N_o mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a aJta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no l, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona· 
mento da Assembl~ia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econOmi
·co-financeiro_ e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos tennos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 418, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aroelras (PB) a contratar operação 
de crédito no valor coJTeSpOndente, 
em cruzados, a 68.682,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ·1 9 É a Prefeitura Municipal de Aroeiras 
(PB), nos termos do art. 29 da Resolução no93n6, 
alterado pela Resolução n9 140185, ambas do Se-
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nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
de 68.682,00 OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil SA, este na qualidade da agente finan
ceiro da Caixa Econ6rnica Federal. A operação 
de crédito destina-se a execução de projetas rela
cionados com a implantação de calçamentos, 
meio-fio e· galerias pluviais. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -· 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a cliscussâo, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Jtem45: 

Mensagem n9 466, de 1987, relativa à pra.. 
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Buritizeiro, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Departamento de Parecer.) 

Nos termos do_art._ 69 da Resolução n~ 1 de 
1987, a Presidência desígna o eminente Senador 
Alfredo Campos para emitir o parecer sobre a 
mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
resolução. 

OSR. ALFREDO CAMPOS (PMDB·MG. Pa· 
ra emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n" 466, de 1987, a Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Buritizeiro-MG cOO trate, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Des.envolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação- de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Buritizeiro 
1.2 Localização (sede): Praça Cel. J_os_é Ge

raldo, 01 CEP 39280- Burltizeiro/MG 
2. Anandamento 

2.1 Valor: equivalente, em crutados, a até 
13.000,00 OTN. 

22- Objetivo: implantação de calçamento. 
2.3 Prazo. Carência: até 03 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobra

dos trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o índice de varia
çãodasOTN. 

2.5 COndições de Liberação: o financia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vincu1ação de parcelas do im
posto_ sobre circulação de Mercadorias -
ICM, aos dispêndios do financiamento. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal ri' 
449/87, de 238 09-87, publicada no "Minas 
Gerals" do dia }9-1 0~87. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
fAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da CaSa, 
t~ndo em vista- a alta relevância social do Proj~to. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estãbelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona8 

menta da Assembléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-finanCéíro e legal da matéria. 

Assim sendo, c_oncluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N•419, DE 1987 

-Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Buritizelro-MG a contratar operação 
de c:rédlto no valor correspondente, 
em c:ruzados, a 13.000,00 OTrl. 

O Senado Federal resolve: _ 
M. ]9 É a Prefeitura Municipal de Buritizeiro 

- MG, nos termos d_o_ -ª--rtigo 2" da Resolução 
n~ 93/76, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.000,00 OTN; junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de calçamento. 

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-- É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
· a discussão. 

Encerrada a disc~~~- a votação -da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte; rios termos r'egim'ên

_tais. 

o SR. PRESIDErfi'E(HUmberto Lucena) -
ltem46: 

'Mensagem n9 467, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, Estãdo do Rio de 
Jari€:iro, a conttálar operaÇão- de crédito-no 
valor correspondente, em cruzados, a 
124.627,62 Obrigações do Tesouro Nacional 
""':- OTN. (Dependendo de Parecer.) ~ 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Nel
son Carneiro para proferir parecer sobre a mensa
gem, Oferecendo o respectivo projeto de reso8 

_ tuç~_o.: -·- -
O SR.I'IELSON CARNEIRO(PMDB·RJ. Para 

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Com a Mensagem n9 467, de 1987, o Senhor 

Presídente da República submete à deliberação 
do Seriado Federal a autorizaçã_o para que aPre
feitura Municipal de Cantagalo (RJ) contrate junto 
à Caixa Econõrnic.l Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito. 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Cantagalo 
12 Localização (sede): Praça Miguel de Car

valho, 65 Cantagalo!R.J. 
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2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

124.õ27;62 om. -
2.2- Objetivo: pavimentação, drenagem e_con

tenção de encostas. 
23 _ Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti

zação: 10 (dez) anos .. 
2.4 Encargos: j~ de 3 % ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de. acordo com o índice de variação das 
OTN. 

25 Cóildições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nogr~a a ser apresentado. 

2.6 -Garantia:· viilculação de parcelas do Im
posto Sobre Circulação d_e Mercadorias -ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
14/86 de 22/DEZ/86. ·· 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vi$ a alta relevância soç_íal do_Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece norma~ de elaboração legislativa do 
5eóaCiô-Fedéra1_durante o período de funciona
mento da Ass.embléia Nacional Cons~tuinte, opi8 

namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: - · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 420, de 1987 ·· 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
ear.tagalo (RJ) -. contratar opera
ção de crédito no valor correapon

. deDte, em ·cruzac~os; 11 124.627,62 
OTN. -

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 __ É_~Prefcitur_a Municipal de Cantagalo 
(RJ), nos termos do art. 29 da Resolução no 93n6, 
alterado pela ReSoluçãO n? 140/85, ambaS do Se
oado_ Federal, autorizada (o) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruZados, 
_a 124.527,62 OTN, jl.Into à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nado à pavimentaÇão, drenagem e coiltehÇão de 
encostas. 

Ait. 2-? - ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. J:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
E~ discussãO-o projeto. (Pausa.) · 

Não f1avendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão .. 

Encertada a .cü:scussão, a vota_ção da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem47: 

_ Mensagem n" 468, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipãl de Caratinga, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 125.373,74 
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Obrigações do T escuro Nacional - OTN 
(Dependendo de Parecer.} 

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Cãmpos para ·emitir parecer sObre a Men~ 
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso-
luçáo. -

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: -

Com a Mensagem n" 468, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Caratinga - M_G contrate, 
junto à Caixa Econômlca Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a Seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Caratinga 
12 Localização (sede): Rua Raul Soares, 145 

- CEP 35300 - Caratinga/MG 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a a_té 
125.373,75 OTN. ·~ _ . . . _ 

22 Objefivo: implantação de calçamento po
liédrico, meios-fios e galerias de águaS pluviais. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variaçáo das 
OTN. . . 

2.5 Condições de Liberação: O financicimento 
será liberado em parcelas, de acordo _com o cro-
nograma a ser apresentado. . 

2~6- ~Gárantia: viriCUiãÇão de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM aos dis-
pêndios do financiamento. -

2.7 Dispositivos Legais: Lei n~ 1.619/87, de 
16-9-87, publicada no "Minas Gerais", edição de 
19-9-87. . 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vfsta a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração JegisJativa do 
Senado Federa] durante o períodO de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob _os aspectos económi
co-financeiro e legal da· matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLOÇÃO 
N'421, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Caratlnga - MG a contratar opera
ção de crédito no valor coJTeSpon· 
dente, em cruzados, a 125.373,74 
OTN. ----

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Munk!pal de Caratinga 

MG, nos termos do art. 2? da Resolução n9 
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93/76, alterado pela Resolução n~ 140/8~, ambas 
dO Senado Federal, autorizada (o) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados. a 125_.373,74 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal. esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
EAS, destinado à iroplantação de calçamento po
liédrico, meios-fios e galerias de água~ pluviais. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

- ~--É_O parecer,_Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L.ucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão_s_eguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PlmsiDENIE (Humberto Lucena) -
ltem48: 

Mensagem n"469, de 19_87, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Conse]heiro Pena, EstadO de 
Minéis Gerais, a ccintrã.tar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
56.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- 9TN· (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Campos para emitir parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso

-lução. -

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. 

Com a Mensagem n" 469, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Conselheiro Pena-MG con
trate, jUnto à Caixa Ecbnômica Federa1, esta na 
qualidade d_e_gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social--..- FAS, a seguinte operação 
de qédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Conse

llieiro Pena 
1.2 Localização (sede): Praça João Luiz 

da Silva, s/n CEP 35240 - Conselheiro Pe
na/MG 

2. Flnanclamento 
2.1 Valor: equivalente, em cn.,u:ados, a até 

56.000.00 OTN. 
22 . Objetivo: cana1ização de c6rrego. 
2.3- Prazo: carência: até 3 (três) anos.) 

Amortização: 12 (doze) anos. 
?.4 Encargos:jurosde3% ao ano, cobra

dos trimestralmente, sendo o sa1do devedor 
reajustado de acordo com o fndice de varia
çãodasOTN. 

2.5 Condições de Liberação: o fmancia
mento será liberado em parcelas, de acordo 
com cronograma a ser apresentado. 

__ __;___ 2,6 " _Garantia:. vinculação de parcelas do 
_Imposto so~re Circt.!lª_ção de Mercadorias -
It.M aós dispêndios do fmanciamento. 
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2.7 Dispositivos Legais: -~ei Mu~idpal no 
1.198/87, de 15/maio/1987, publicada no 
"Minas Gerais" de 28~ 10-87 ~ 

Nos aspectos econômicos e financeiros. a _opeu 
ração enquadra-se nas normas operacionaiS do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
lagos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa1 durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi· 
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 422, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Conselheiro Pena (MG) a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente~ em cruzados, a 56.000~00 
OTN. 

O Seiiado Federal resolve: 

Art. -1 É~ Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Pena (MG), nos termos do art. 2? _da Resolução 
n" 93/76, alterado pela Resolução n" 140/85, am~ 
bas do Senado Fcdera1, autorizada (o) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 56.000,00 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, eSta na qualidad~ de gestora do 
Fundo de Apoio- ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado a canalização de córrego. 

Art 2o Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Discussão do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se--à na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem49: 

Mensagem nç 470, de 1987, relativa à pro~ 
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Contagem, Est,ado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Campos para emitir parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem nç 470, de 1987, o Seftador 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização p8J2,gue aPre
feitura Municipal de Contagem (MGXçontrate,jun-



Dezembro de 1987 

to à Caixa Ec-óriôfuicá Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Só dai -, F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Munic;íplo de Contagem 
1.2 Localização (sede): Praça da República, 

s/n-32010-Contagern/MG Telefones: (031) 
35 I -0577 333-4322 

2. Rnandamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a_ até 
466.400,00 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de galerias pluviais. 
2.3 Prazo Carênda :até 3 (três) anos. Amorti

zação :10 (dez} anos. 

2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestra1mente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índiCe de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O fiiianciamento 
será liberado em parcelas, de acordo <:om o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: VincuJação de parcelas do Im
posto sobre Circu1ação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei n" 1.819/87, de 
18-08-87, publicada no "Minas Gerais", edição 
de 27-8-87. 

Nos aspectos económicos e financeiros,. a ope
ração enquadra-se n'ªs normas oper~donais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casOs aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de: 1987, que 
estabelece normas de elaboraçao legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembléia Nacional_Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOL.UçAO 
N• 423. DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a contratar opera
ção de crédito no valor corTeSpon
dente, em cruzados, a 466AOO,OO 
Obrigações do Tesouro Nacinal 
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Contagem 

(MG), nos termos _ _do artigo 2o _da Resolução n" 
93/76, alterado pela Resolução n<> 14385,_ e~mbas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à im
plantação de galerias pluviais. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

__ f)urante o parecer proferido pelo Sr. Alfre
do Campos, o Sr. Humberto Lucena, Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada p~lo Sr. Francisco Rollemberg, 
suplente de Secretário. 

O SR.PBE5JDI;l'ITI'! (Francisco Rollemberg) 
- Eni discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
-- Ericerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

·O Sil. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 50: 

Mensagem n~471, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor corr'espondente, em cruzados, a 
441.729,32 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. ,6<?-da'Re:soluçãO n<? 1~ de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto. de reso
lução. 

O~ SR. ROI"'AN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Men~gem n9 471, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feil:!Jrii Municipal de Contagem (MG) contrate,jun
to à CaixiJ Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Contagem 
12 Localização (Sede): Praça da República, 

SJN- 32010- Contagem/MO- Telefones: 
(03I) 35I-0577 e 333-4322 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
441.729,3~0TN. 

2.2 - Objetivo: implantação do sistema de dre
nagem. 

2.3 Prazo: Carêncía: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o indice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: o financiamento 
será liberado e_m parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6- Garantia: vincu1ação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias - JCM. 

2.7 _ Dispositivos Legais: Lei n<? 1.779/86, de 
29-10-86, publicada no "Minas Gerais", edição 
de 29- I 0-86. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendQ_ em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resoluç~ n<? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
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Senado Federal durante o "período de funciona
mento da Assembléia Nacional Cónstittdnte, opi
namos favor.cwelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolrimento da 
mensagem, n~s termos do seguinte: ': 

PROJETO DE RESOLaç:ÂO 
!i• 424. DE I 9<17 

~Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a contratar opera
ção de crédJto no valor correspon
dente, em cruZados, a 441.729,32 
OTI"L 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 <? É a Prefeitura Municipal de Contagem 
(MG), nos termos do art. 2<? da Resolução n?93n6, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada (o) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 441.729,32 OTN,junto à Caixa Econômica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à implantação de sistema de drenagem. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Francis<:o Rollemberg) 
- Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa]avra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 51: 

Mensagem n~472, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Criciúma, Estado de Santa Ca
tarina, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
16.250,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 6? da Resolução n9 1, de 
1987,- a Presidência designa o eminente Senador 
José Paulo Blsol para emitir parecer sobre a men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PMDB- RS. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 472, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Crfciúrna (SC) contrate, junta 
à- Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

2. Proponente-

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
16.250.00 OTN. 

2.2 Objetivo: conclusão e construção de uni
dades escolares. 
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23 Prazo~ Carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos .. _ 

2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobraclos 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado _em 1 CXJ% do índice de variação das OTN. 

2.5 Coridições de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 40 (quarenta) prestações 
trimestrais e sucessivas, ca1culadas pelo Sistema 
SAC, venclvefs no último dia de cada trimestre 
civil, prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986 ~ Cz$ 66.555,52 
I 987 - Cz$ 88.740.70 
1988- Cz$ 163.780,58 
1989- Cz$ 232.164,91 
I 990 - Cz$ 22329<>,84 
1991...:. Cz~214.416,77 
1992-Cz$ 205.542,70 
I 993 - Cz$ I 96.668,63 
1994-Cz$ 187.794,56 
1995-Cz$ 178.920,49 
199ê- Cz$ 170.046,42 
1997- ez$ 161.172,35 
1998-Cz$ 77258,40 
2.7 Gaiailtias:-viiiculaçã.ode parcelas do !CM. 
2.8 DispositivOs Legais: Lei f.:\unícipal n~ 

2.090, de 26·9-85. 

Nos aspectos econômicos e financeiroS, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. - . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância soda! do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federnl durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos e<::Onômi
co-financeiro e legal da. matéria. 

Assjm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do s_eguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 425, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Crlclúma (SC), a conbataroperação 
de c:réf:Uto no valor correspondente, 
em cruzados, a 16.250,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Criciúma 
(SQ, nos termos do art. 2o da Resolução n~ 93n6, 
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 16.250,00 OTN, junto à CaiXa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nado à conclusão e construção de unidades esco
lares. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ---

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação dar-seMá na 
sessão seguinte, nos termos regim~ntais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 52: 

Mensagem no 473, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Pre[eitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a 

- contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 43.703,01 Obri
gaç'ões do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art: 6" da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o emJnente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 

__ mensagem, oferecendo o respectivo projeto de 
f~soJução. 

. O SR-:-POMPEU DE SOUSA (PMDB ~DF. 
J>âiã-emitir PãfeCer.)- Sr. Presidente. Srs. Sena-
· dores: 
- Com a Merisagem n9 473, de 1987. o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitUra Murlldpal de Gongogí (BA) contrate, 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: Município de Gongogi/BA 
12 Localização (sede): Avenida Central, s!n

Gongog!IBA 

2. Ananclamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

43.703,01 OTN. 

22 Objetivo: implantação de um hospital ge
ral. 

2.3 Prazo:-Carência: ·até 3 (três) anos. AmOrti
zação: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com· o indice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas. de acordo com o croM 
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garâirtia: vinculação de parCelas do Im~ 
J>osto sobre Circulação de Mercadorias ~_!CM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal N~ 19.5, 
de 19M2-87, rerratificada pela Lei n<:> 198, de 
30-6-87. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope-
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS .. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que tem merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal_ duré!nte o período de runciona
mento da Ass_embléia Nadonal Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Dezembro de 1987 

Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PRoJETO Df: RESOLGÇÃO 
N' 426, DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Gongogi (BA) a contratar operaçilo 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 43.703,01 om. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Gorigogí 
(BA), nos termos do art 2° da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n" 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 43.703,01 OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade d_e gestora do Fundo de 
Apoio ao D_esenvolvimento Social - f AS, desti
nado ~ i!"flplantação de um hospital geral. 

Art. .2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. O SenãdO Federal 
resolve: 

Durante o parecer proferido pelo Sr. Pom
peu de Sousa, o Sr. Frandsco RoUemberg. 
Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
Presidênda_ que é ocupada pelo Sr. Hum
berro Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - • 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a· palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar~SeMá na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 53: 

Mensagem n~> 474, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Munidpal de Ibiá, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente:. em cruzados, a. 75.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 6" da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tllo para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
-· Com a Mensagem n9 474, de 1987, o Senhor 
Presidente da RepúbUca submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de lbiá (MG) contrate, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
SOcial- FAS, a seguinte operação de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Municipio de lbiá 
1.2 Localização (sede): Rua Três. n~ 14 -

CEP 38950 -lbiá - MG 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

75.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: canalização d~ córrego e im

plantação de calçamento. 



Dezembro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

23 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. Amorti~ 
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus~ 
tado de acordo com o índice de variaçã_o das 
OTN. 

25 _Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Orcu1ação de Mercadorias -ICM. 

2.7 Dispositivos legais: lei aprovada pelo Le
gislativo do Município, sob o n9 1.254, de 27 de 
julho de 1987. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. .. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução nç 1, de 1987, que 
estabelece normas de el;:lbo_~:açã_q legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-6nanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concJuímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 427, DE !987 

Autoriza a Prefeitura Murúdpal de 
lblá (MG) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 75.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 o É a Prefeitura- Municipal de lbiá (MG), 
nos termos do art. 2~ da Resolução n9 93f76, alte
rado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré-;;. 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
75.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Des_envolvimento Social - FAS, deSti
nado à canalização de córrego e implantação de 
calçamento. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 54: 

Mensagem n9 475, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de lbirtté, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 200.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 

Ronan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 475, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a a1.,1torização para que a Pre
feitura Municipal de lbirfté (MG) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a 5,eguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de lbirité 
1.2 Localização (sede): R. Otadlio Negrão de 

Uma, 8- 32400 -lbirité - MG 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

200.000,00 OTN. 
22 Objetivo: implantação de calçamento em 

diversas ruas. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2A Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, send_o o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6" Garantia: vinculação de cotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 _ Dispositivos legais: Lei Municipal n9 961, 
de 15 de outubro de 1987. 

Nos aspectos económicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. . 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto._ 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o_ perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente,_sob os aspectos econômi· 
co-_financeiro e legal da mçrt_éria. 

Assim sendo, concluímos Pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
- N• 428, DE 1987 

· Autoriza a Prefeitura Murúdpal de 
lblrlté (MG) a contratar operação de 
crédito no valor coiTe8pondente, em 
cruzados, a 200.000,00 OTN. 

O Senac;tor Federal resolve: 

Art. 1 n É a PrefelfufaMunicipal de lbirité (MG), 
nos termos do art. 2n da Resolução n" 93f76, alte
rado pela Resolução n" 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
200.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à implantação de calçamento em diversas 
ruas. 
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Art. _2o Esta r-esolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

E o par.ecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen~ 
tais. 

O SR. PRESIDEN1E (Hwnberto Lucena) -
Item 55: 

Mensagem n? 476, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no· valor cor
respondente, em cruzados, a 1.964.148,60 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1 de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Nel
son Carneiro para emitir parecer sobre mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem no 476, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Limeira (SP) contrate, junto 
ao Banco _do Estado de São Paulo SA, ~te na 
qualidade de agente financeiro da Caixa Econó
mica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da oper.~ção 

A-Valor: Cz$ 833.800.722,17 (correspon· 
dente a 1.964.148,60 OTN, de Cz$ 425,51 em 
out/87); 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 30 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros: I 0,5% a.a. (ÇEf); o 1,0% a.a. (Agen· 

te Fmanceiro); 
2-taxa de administração da CEF: 2% sobre 

cada desembolso; 
D - Garantia: vinculação de quotas-partes 

do ImpostO sobre Circulação de Mercadorias 
(ICM);e 
E- Destinação dos recursos: execução de 

obra_s de canalização, avenida marginal, coletor 
de tronco de esgoto, viaduto, passarela e demais 
obras. 

Ouvida a respeito, a secretaria d6 Tesouro Na
cional do Ministério dã- FaZenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa-
recer do Banco do Estado de 5ao Paulo SA 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná· 
logos que têm merecido a aprovação da CaSa, 
tendo em vista a alta relevãncia social do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração _legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da rriatéria. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolbimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 429, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Umelra (SP), a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 1.964.148,60 011'1. 

O Senado Federal i'esolve: 

Art 1 ~ É a Prefeitura _Municipal de Umeira 
(SP), nos tennos do arl 29 da Resolução n9 93/76, 
alterado pela Resolução n<? 140/85, ambas do Sew 
nado Federal, autorizado a contratar operação de 
crêdito no valor correspcmdente, em cruzados, 
a 1.964.148,60 OTN, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo, SA, este na qualidade de agente 
fmanceiro da Caixa Económica Federal. A operaw 
çào de crédito destina-se à execução de obras 
de canalização, avenida marginal, coletor de tron
co de esgoto, viaduto, passarela e demais obras. 

Art 2'< Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a vOtação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Item 56: 

Mensagem n~" 477, de 1987, relativa à prcr 
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, Estado da Paraí
ba, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados. a 80~000,00 
Obrigações do Tesouro Naclona] - OTN. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art & da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Gerson Camata para emitfr parecer sobre mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso-
lução. · 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.}- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Com a Mensagem n9 477, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autotização para que a Pre
feitura Municipal de Mamanguape (PB) contrate, 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este 
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco
nómica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristlcas da opemçio: 
A- Valor: Cz$ 20.124.800,00 (correspon-

dente a 80.000 OTN de CZ$ 251,56, em maio/87); 
B-Prazos: 
1 -de carência: até 15 meses, 
2- de amortização: 216 meses; 
C-Encargos: 
1 -juros: 3,5% a. a., 
2-del credere: 1,0% a.a.; 
D- Garantia: quotas do Fundo de Partici

pação dos Municípios (FPM); 

E -Destinação de recuJ'Bos: construção _de 
um mercado público na sede do Município, in
cluindo pavimentação e ilur_nina.ção das vias _de 
acesSO:-

Ouvida a respeito, a SeCretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação, que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco do grasil S/A 

No rriérifo, o pleito enquadra~se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em _vi-ªª a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelec normas de elaboração legisJativa do Se
nado Federal durante o período de funcionamen
to da Assembléia Nacional Constituinte, opina
mos favoravelmente sob os aspectos económico~ 
financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'430, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal 
de Mamanguape (PB) a contratar 
operação de crédito no valor corres~ 
pondente, em cruzados, a 80.000 
011'1. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Maman
guape (PB), nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93176, alterado pela Resolução nç 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operã.ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 OTN, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S/ A. este na qualidade de agen
te financeiro da Caixa Económica Federal. A ope
ração de crédito destina-se à construção de um 
merc_ado público na sede do Município. 

A.it 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentai~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 57: 

Mensagem n~478, de 1987,-relativa à prcr 
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São 

-Pãulo, a contratar operação de crédito no 
valor. correspondente, em cruzados, a 
215260,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, a: Presidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre a men
sagem, com o respectivo prOjeto de resolução. 

O SR: ~NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. ~ 
Para e_mitir pareCEr.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores:. 

Dezembro de !987 

Com a Mensagem n~ 478, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP) contrate, 
junto à CaiXã Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município_ de Mogi~Guaçul 

SP ~ 

~ 1.2 Localízação (sede): Rua Henrique Coppi, 
200 - Mogi~Guaçu!SP -

2.- Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

215.260,00 OTN. 
2.2 Objetivo: construção de um posto de saú· 

de e aquisição de equipamentos para um hospital. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti· 

zaçãO: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3% ano, cobrados tri· 

mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo ·com o índice de variação das ÓTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o crQ
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Ckculação çle Mercadorias -!CM. 

2._7 Dispositiyos legais: Lei Municipal n9 
2.090/87, de 3-6~87, e Lei Municipal n" 2.115/87, 
de 24·9·87. 

Nos aspectos económico e financeiro, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm m:erectdo a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância so.clal do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da mçrtéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 431, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Mogi-Guaçu (SP) a contratar opera
ção de crédito no valor coiTeSpon
dente, em cruzados, a 215.260,00 
011'1. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mogi-Gua
çu, nos termos do art. 2' da Resolução no 93f76, 
alterada pela Resolução n9 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 2]5.260,00 OTN,junto à Caixa Econômica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
nado à construção de um posto de saúde e aquisi~ 
ção de equipamentos para um hospital. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

I:: o parecer, Sr. Presidente. 



Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) -
Em discussão o projeto. (Pausa) 

·Não havendo que peça a palavra, encerro a 
dis_cussão-. · 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 58: 

Mensagem n9 479, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
170.341,19 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 6n da Resolução n9 l, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer Sobre a men
sagem, com o tespectivo projeto de resolução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem n9 479, de 1987,_o Se
nhor Presidente da República submete à delibe:
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (SP) con
trate, junto à Caixa Econõmi<:8 Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Socia1- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação : Município de Mogi Gua· 

çu!SP 
1.2 LocalizaÇão (sede)~ Rua Henrique Coppi, 

200. MOGI GUAÇU/SP 

2.. Ananciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 

170.341.19 OTN. 
2.2 Objetivo: implantação de galerias pluviais 

e retificação e revestimento de córregos. 
23 Prazo: Carência: até-OY(três) anos.Amorti

zação:-10 (dez) anos. 

2A Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor ajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN. 

2.5 CondiÇões de liberação: o financlamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias_-ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 
1.089187, de 03-6-87. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra~se nas normas operacionais do 
FAS.._ -

No mérito, o pleito enquadra-se ~rn _casos_ aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elabor@.ç_ão legis1ativa do 
Senado Federal durante: o periodo de funciona
mento da ~sembléia Nacional COi1Sfifuinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econõmi
co-financeiro e _legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'432. DE !987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de 
Mogl Guaçu (SP) a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 170.341,19 

·OTN. 

O Senado_ Federal resolve: 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Mogi Gua
çu (SP) nos termos do artigo 29 da Resolução 
n" 93!76, alterado pela Resolução n9 140/85, ani.
baS dO Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 170.341,19 OTN,junto à Caixa Eco
nômicã Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de _Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à implantação de galerias pluviais 
e retificação e revestimento .de _çórregos. 

Art. 2n Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. _(Pausa.) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
- Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:
Item 59: 

Mensagem n" 480, d~' 1987, relativa à pro
posta para C(l.,le seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Montes C1aros, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
247.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonal 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6ç da Resolução n9 1, de 
1987, ~ Presidên<:ia designa o eminente Senador 
Rçnan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo proJeto de resolução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

Com a Mensagem n~480, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do SenãdO Federal_ a autorlzação.para que aPre
feitura MunicipaJ de Montes C1aros (MO) contrate, 
junto à Caixa Econ.ômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Socia1- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Montes CJa~ 

ros. 
_12 Localização (sede): Av. Cel. Prates, 142 
- Morites CJatQs- MG. 
2. Elnandamento 

2.L.Valor: equivalente, em cruzados, a até 
247.000.00 OTN. 

22 Objetivo: Implantação de Mercado Muni
cipal. 

2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 
trimesb:_almeilte, sendo o saldo devedor rea.jus-
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tado de acordo com o índice de variaçãO das 
OTN. 

2.5 Corid!Çbes de liberação: & financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a_ ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadoria - !CM. 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 1.638, 
de 5 de junho de 1987. 

Nos aspectos econômicos e financeiros, a ope
ração enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos ql!_e têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
senado Federal durante o per1odo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e lega] da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimentO da 
mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 433, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros (MG) a contratar 
operação de crédito no valor con-es
pondente, em cruzados, a 
247.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 ~ a Prefeitura Municipal de Montes 
aaros (MG), nos termos do art. 2° da Resolução 
n9 93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 24 7.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS; desti
nado à implantação de Mercado Municipal. 

Art._ 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

~-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem60: 

Mensagem n"481, de 1987, relativa à pro
posta para que _seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Nova Uma, Estado de Min~s 
Gerais, a contratar operaçã9 .ele crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
150.000,00 Obrigações do TesourQ [j_adonal 
- OTN, (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6<:> da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 



3646 Sábado 5 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 481, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federa] a autorização para que aPre
feitura Municipal de Nova Lima (MG) _contrate, 
junto à Caixa Econômic;a Federal, esta _na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Munldpio de Nova Limai 

MG 
1.2 Localização: Praça Bernardino de Lima, 

80 - Nova UmaJMG 

2. Anandamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

150.000,00 OTN. 
22 Objetivo: implantação de rede de esgoto, 

canalização de âgua pluvial e calçamento. 
2.3 _Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti

zação: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 3% ao ano. cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro-
nograma a ser apresentado. _ _ _ _ 

2.6 -Garantia: vincUlação de cotas do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. aos di,s.. 
pêndios do financiamento. 

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 1.165, 
de 19-5-87, publicada no Diário Oficial do Esta
do de Minas Gerais de 13-6-87. 

Nos aspectos económico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas oper~cionais do 
FAS. ~--

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabele(:e normas de elaboração ~egislati.~ do 
Senado Federa] durante o periodo de funciona· 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 434, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Nova Uma (MG) a contratar opera
ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 150.000 om. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 '~ É a Prefeitura Municipal de Nova Lima 
(MG), nos termos do art. 2 9 da ResoluÇão ri? 93n6, 
alterado pela Resolução n? 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no Valor correspondente, em cruzados, 
a 15_0.000 ·oTN,junto à Caixa EConómica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimerito Social - FAS, destinado à 
implantação da rede de esgoto, cana1ização de 
.água pluvial e calçamento. 

DIARIO DO CONGREsSO NAOONAL (Seção 11) 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publica_ção, 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pãusa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
_ EJlcerrada a discussão, a votação da matéria 
pÍ'ocedér~·se~á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O .s:R.. PRE.siõE:NTE (Humberto Lucena) -
Item 61: 

Mensagem n? 482, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prereítura 
Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, a 
Contratar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri· 
gações do Tesouro Nacional - OTN. (De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Gerson Camata para emitir parecer sobre a men
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Ccim a Mensagem no 482, de 1987, o Senhor 
Presidente da Repóblica submete à deliberação 
do Senado Federal a _autorização para que a Pre
feitUra Municipal de Pombal (PB) contrate. junto 
ao Banco do Nordeste do Srasil S/ A. este na quali
dade de agente financeiro da Caixa Econômtca 
Federa~ a seguinte operação de crédito: 

Caracteristlcas da Operação 
. A-Valor: Cz$ 30.213.600,00 (correspon
dente a 80.000 OTN, de ez$ 377,67 em agos-
to/87). 

B - Pro>:os: 
1 -de carência; até 24 meses; 
2 -de amortização: 240 meses; 
C-~cargos: 
1 -juros: 3,5 a.a.; 
2-- faxa de administração: 2% sobre desem-

bolso; -· 
3 -Del-credere: 1% a.a.; 
D- Garantia: quotas do Fundo de Partici· 

pação dos Municípios - FPM; 
___ E- Destinação dos recursos: execução de 
projetas de infra-_estrutura relacionados com 
obras de urbanização e construção de equipa
mentos comunitários diversos. 

Ouvida a respeito, a Secretatia do T escuro Na· 
ciona1 do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é técrUca e financeiramente viável, Segundo o Pa
recer do Banco do Nordeste do Brasil S/ A 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná· 
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos te_rmos da Resolução nç 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
s:enãdo Federal durante o periodo de runciona· 
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opl· 
Qam_o_s_ favoravelmente sob os aspectos econôml· 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nós teimes do seguinte. 

Dezembro de 1987 

PROJETO DE RESOLUÇÃo. 
N"435, DE 1987~ 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Pombal (PB) a contratar operação 
de crédJto no valor conespondente, 
em cruzados, a aaooo,oo om. 

Senado Federal resolve: 
Art. I~ É a Prereitura Municipal de Pombal 

(PB), nos termos do artigo- 2° da Resolução n? 
93n6, alterado pela ResOlução no 140/85, ãmbas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correSpondente, em cruza
dos, a 80.000 OTI"' junto ao B_anco do Nordeste 
do Brasil SIA este na qualidade _de agente finan
ceiro da Caixa Econóffiica Federal. À operação 
de crédito destina-se à execução de projetes de 
infra-estrutura relacionados com o_bras de_ urbani
zação e construção de equipamentos ·comuni
tários diversos. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigOr na data 
de sua publicação. 

E o parecer, Sr. Pre~ide~te. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enterrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re:-
gimentais. ·-- · 

O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena)-
Jtem62' 

-Mensagem n9 4~~ de 19!??. relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto, Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a so.ooo;oo Obri
gações do T ~souro Nacional - OTN. (De-
pendendo de parecer.) -- -

Nos termos do art. 6~ da ResolUção n~ 1, de 
1987, a Presidência desigria o eminente Se~ador 
Gerson Camata para emitir o par-ecer SoPre ã ·· 
mensagem, com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 483, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submet_e_ à ~eliberação 
do Senado Federal a autorizaçãO Çiara que aPre
feitura MuniciPal de Rfo Tmto (PB) contrate, Junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na qual i· 
dade de agente fmanceiro da Caixa Económica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristlcas da operação: . 
A- Valor: Cz$ 24.842.400,00 (correspon-

dente a 80.000 OTN de Cz$ 310,53, em junho/87: 
B-Prazos: 
1 - de carência: até 15 meses, 
2- de amortização: 216 meses; 
c -EncargOs: 
1-juros: 3,5% a.a., 
2- dei credere: 1,0% a. a.; 
3-taxa de administração: 2% s/ desembolso; 
D- Garantia: quotas do Fundo de Partici· 

pação dos Municípios - FPM; 



Dezembro de 1987 

E- Destinação dos recursos: ampliação e 
reforma do hospital municipal, construção de um 
matadouro público, pavimentação de ruas e im
plantação de _outros equipamentos comunitários 
para eventos sociais e_ desportivos. 

OtiVida. a respeito, a Secretária do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à. realização da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco do Nordeste do Brasil SA 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durant._e o período de funciona
mento da Assembléia NaçionaJ Constituinte .. opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento d,a 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 436, DE 1987 

AutorizaaJ>refelturaMunldpalde 
Rio Tinto (PB) a contmtar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve:_ 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Tmto 
(PB), nos termos do art. 29 da.Resolução n9 93176, 
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do _Se
nado Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A, este na qualidade de agente finim
ceiro da Caixa EConómica Federal. A operação 
de crédito destina-se à ampifação e reforma do 
hospital municipal, constrUÇão· de_um matadolJJ"Q 
público, pavimentação de ruas e implantação de 
outros equipamentos comunitários para eventos 
sodais e desportivos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o-parecer, Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Errf discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. . _ . 

Encerrada a discussão, a votaç_ão da matéria 
proceder-se-á na ses~o se_gulonte, nos termos 
regimentais. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem63: 

Mensagem n'? 484, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do TesoUro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, ~e_ 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir o parecer sobre 
a mensagem, com o respectivo projeto de reso-
lução. · 
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O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB - DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com a Mensagem n9 484, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autqrização para que a Pre
feitura Municipal de Santo Antônio de Jesus (BA) 
contrate, junto ao Banco_ do Nord~e -~o Brasil 
SA, este na qualidade de agente financeiro da 
Caixa Eccinômica Federal, a seguinte _operação 
de crédito: 

Carac:telútk:as da opentção: 

A:_·VaJor: Cz$ 20.124.800,00 -(C~iiespon-
dente a 80.000 OTN de Cz$ 310,53, em maU67); 

8-Prazos: 
- 1 -de carência: até 30_ meses, 
2 ---. de amortização: 215 meses; 

c..:.. -EDOvgoio: 
.1 -juros: 5,5%~ a,f!:., _ _ _ _ _ 
2.-- outros .encargos: l% a. a. de "dei credere"; 
D- Qarant:la: quçtas·p<Utes do FPM- Fun· 

do de Particip~ção dos- Munici,Plos; · 

E~ Destinação de recursos: implantação 
de infra-estrutura relac!onada c:om obras de dre
nagem, pavimentação de vias urbanas, cobertura 
em estrutura metálica e implantação de boxes 
e balcões na área destinada à feira livre. 

.... _Quvida_"ê! .respeito, a Sec:reta_ria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazendã informou nada 
ter a opor quanto à J~çjQ_ da operação, que 
é técnica e financeiramente viável, segundo pare· 
cer do Banco do Nord~e do Brasil SA 

No ménlo, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

---Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabele<!e normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia..J'i_adonal Constituinte, -opi
namos favoravehnente, sob os_aspectos econômi
co-fmanc:;~ü:o _e legal_ d~ matériª-· 

. ~ sendo, concluímos pelo acolhimento da 
i-tlensagem, nos termos do seguiilte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 437. DE _1987 

~ Autoriza a Prefeitura Munlc:lpal de 
---- '-Santo Antônio de JeSus (BA) a con

tratar operação de crédito no valor 
corresp~ndente9 em cruzados, a 

~ 80,0011 OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 J:: a Prefeitura MunidPãl de Santo An
tônio de Jesus (BA), nos termos do art. 2° da 
Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução no 
140/85, ambas do Seriado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000 OTN, junto ao Ban

- co do Nordeste do Brasil SA, est_e na qualidade 
de agente financeiro da Caixa E_coríômica F~deral. 
f'.._op~ração de _crédito destina-~e à implantação 
de infra-estrUtura relacionadp. __ cgrp. obr~ de _dre
nagem, pavimentação de vias_ urbéll1~s._cobertura 
em estrutura metálica e implantação de boxes 
e 1>---ª'cões n~o área destinada à feira livre. 

Art. ~ Esta resolução entra em__vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa,) 

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
procederRse-á na sesSão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem64: 

Mensagem n~ 485, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Serraria, Estado da Paraíba, a 
contratar operação de crédito no vaJor ç;or
respondente, em cruzados, a 62.000,QO. Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN_. .(De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução rr. 1, de 
1987, a Presidência designa o einine-nte Senador 
Gerson Camata para emitlr o parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. QERSON CAMATA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

.Com a Mensag_em no 485, de 19fj7_, o Serihor 
Presidente da República submete à delibe:rcrç:ão 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Serraria (PB) contrate, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na quali
dade de agente fmanceiro da Ca~ Económica 
Federa1, a seguinte operação de crédi~ 

Caracteristicas da operação: -
A-Valor: Cr$ 23.415.540,00 ( corresponden

te a. 62.000.00 OTN, de Cz$ 377.67 em agos· 
to/87): 

8-Prazos: 
1 -de carênda: até 18 m_eses; 
2 _-de _amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1-juros: 5,5% a.a.; 
2- dei credere: 1,0% a.a.; 
3-.=...taxa-de administração: 2,0% s/d_esembol

so; 
D- Garantia: quotas do Fundo de Partíc:ipa

ção dos Municípios (FPM); 
E- Destinação dos recursos: Execução de 

projetes habitadonais, equipamentos comunitá
rios e outras obras urbanas. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação, que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer do Banco do Nordeste do Brasil SIA 

_ Nc;:) inérito, o pleito erlquadra~se em casoS'aná
IQgõS que têm merecido ã aprovação dã Casa, 
tendo em vista-a alta refevãn~ia social do projeto. 

Nos termos da ~esolução n9 1, de 1987; que 
es:tabele<:e normaS de elab~ra_ção legislativa_ do 
Senãdo Pederal durante o período de furiéioria
nl~nto da Assernblêfa Nai::iona1 CriilStituirite; opi
namos favqravelll)~flt~_S9b os aspectos econõffii-
co-finani::eifo e legal da matéria. · 

Assim sendo, concluímos pelo acOlhimento da 
mensagem, nos termos do s_eguinte -
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 438, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Semuia (PB) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, 
em cru.zados, a 62.000,00 ObrigaR 
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Serraria 
(PB), nos termos do art 29 da Resofução n993n6, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do ~e
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 62.000,00 Obrigações do TeSouro Nacional -
OTN, junto ao Banco aà.NOrdeste do Brasil S/ A, 
este na qualidade de agente fmanceiro da Caixa 
Econômica Federal. A operação de crédito desti
na-se à execução de projetes habitacionais, equi
pamentos comunitários e outras obras urbanas. 

Art. 2~ Esta resoluçào entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem65: 

Mensagem n~'486, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Sete Lagoas, Estado de Minas 
Getais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados,_ a 
217.630,11 Obrig"açoeS do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6'? da Re_solução Jl9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir o parecer sobre-a rriensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 486, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deiJberaçào 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Sete lagoas (MO) contrate, 
junto à CaiXa EconômJca Federal, esta na Quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, a seguinte oPeração de 
crédito: 
1. Proponente 

I .1 Denominação: Munidplo de Sete Lagoas 
1.2 Localização (sede): Praça_ Barão do Rio 

Branco, n' 16-35.700 -Sete lagoas (MG) 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
?17.630,11 OiN. . 

22 Objetivo: Construção de gale~a de águas 
pluviais. 

23 Prazo: Carência: até r(três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos ... 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-

tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 .Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: V01culação de parcelas do lrnpos~ 
to sobre CircuJação de Mercadorias - !CM -
aos cUspêndios do financiamento. 

2. 7 DispositiVos Legais: Lei n9 3. 797, de 3-9-87. 
Nos aspectos econômico-financeiros, a opera# 

ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n9 I_, d_e 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econõmi
co-financeir6 eJegal da matéria. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do segujnte 

PROJETO DE RESOL(JÇÃO 
N• 439, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munld· 
pai de Sete lagoas (MG) a contratar 
operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 
217.630,11 OTN. 

O Senado Federal resolve: . _ 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Sete La

goas (MO), nos termos do art 29 da Resolução 
n~' 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada (o) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzad_os. a 217.630, I 1 OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à construção de galeria de águas 
pluviais. 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encetra-da a discussão, a votação da matéria 
proceder•se-á na sessão seguinte, nos termos re

. gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem66: 

Mensagem n~487, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Unaf, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em_ cruzados, a 36.560,60 Obri-

. · gações do Tesouro- Nacional - OTN. (De· 
pendendo de _parece'r.) 

- Nos tem1os do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
ROOarl-Tito para ·emitir parecer sobre a mensa
gem, com·o respectivo projeto de resolução. 

Dezembro de 1957 

0 SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pora 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 487, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre-
feitura Municipal de Unaí (MO) ~ontrate, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento 
SoCial- FAS, a seguinte operação de crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Unaí/MG 
12 Localização (sede): PraçaJK, s/n Unaf!MG 

2. Financiamento 

2.1 VaiOi-: equivalente,_ em cruzados a até 
36.560,60 OTN. ' 

2.2 Objetivo: Construçl!o de escolas na sede 
do Município. 

2.3 PrazO: Carência: até 3 (três) anos. Amorti~ 
zação : 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: Juros de_3% ao ano, cobrados 
trimestra1J?1ente, sendo o saldo devedor reajus
tado em I 00% do índice de variação das OTN. 

- -25 Condições de Liberação: O fmandmento 
será liberado em parcelas, de acordo com crono-
grama a ser apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo deve
dor será amortizado em 48 (quarenta e oito) pres
tações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo 
Sistema SAt, vencíveis no último dia de cada 
trimestre civil , prevendo-se os seguintes dispên
dios anuafs: 

1986- Cz$ 91.455,27 
1987 - Q.$1 99.656,20 
1986- Çz$ 340.348,67 
1989 ~ Cz$ 468.562,62 
1990- Cz$ 451.924,61 
1991 - Cz$ 435286,59 
1992- Cz$ 418.648,57 
1993- Cz$ 402.010,55 
1994- Cz$ 385.372,54 
1995- Cz$ 368.734,52 
1996 - Cz$ 352.096,51 
1997- Cz$ 335A58,49 
1998- Cz$ 318.820,47 
1999- Cz$ 302.182,45 
2000 -.Cz$ 144.851,97. 

2. 7 Garantias: V01culação de parcelas do ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 

1.081, de 8 de outubro de 1985 . 
Nos aspectos econôrnico-financeiros, a opera

çãq enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termos da Resolução n'? 1, de 1987,-que 
estabelece normas de elabon;ção legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econôml
co--finance.iro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 440, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 
Clnaí (M.G) a contratar operação de 
crédito no valor cmrespondente, em 
cruzados, a 36.560,60 OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~> É a Prefeitura Municipal de Unaí (MG), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução no 93176, 
alterado pela Resolução n" 140/85, ambas do Sé
nado Federal, autorizada (o_) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 36.560,60 OTN, junto {1 Caixa Econômica Fede
raJ, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado a Construção de escolas na sede do Muni
cípio. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubücação. . -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussao o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a cliscussáo, a vot<J.ção da matéria 
proceder·se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 67: 

Mensagem n~ 488, de 1987, relativa à pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contt~tar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 206.487,12 Obrigações do T escuro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
José Paulo Bisai para emitir parecer sobre a men
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ PA(ILO BISOL (PMDB- RS. 
Para emitir parecer.)-St. Presidente e Srs. Sena
dor~ 

Com·a-Mensagem n<? 488, de 1987, o S~hor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Uruguaiana (RS) contrate, 
junto a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande 
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro 
da Caixa EcOnômica Federal, a seguinte operação 
de crédito: 
Caracteristlca da operação 

A-Vaio<Total: Cz$ 82.943.81!,23 (corres
pondente a 206.487,12 OTN em setemb~o de 
1987), sendo: 

Ál-ea Flplan: Cz$ 1382396,05, 
kea Cum: Cz$ 34.04!.520,32, 

Area Promorar: 
-Infra-estrutura: Cz$ 19..007.958,75, 
-Embriões: Cz$ 28.511.936,11; 
B-Pmzos: 
Ál-ea Flp1an: 
1 - de carência: 6 meses. 
2-de amortização: 120 meses, 
keacura: 
1 -de carência: 6 meses, 

2- de amortização: 240 meses, 
.Área Promorar:
-Infra-estrutura: 
1 -de carência: 3 meses, 
2-de amortização: 216 meses, 
-Embriões: 
1 -de carência: 3 meses, 
2- de amortização: 360 meSes: 

C-- Encargos: 
Ál-ea Flplan: 
1 -juros: 6,5% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

de cada parcela liberada, 
Ál'eaCura: 
1-juros: 8,5% a.a., 
2- taxa de administração: 2% sobre o valor 

de cada, parcela liberada, 
Área Promorar; 
_.....; lnfraRestruiura: 
1 -juros: 8,5% a.a., 
2:__ taxa de administração: 1% sobre o valor 

. de cada parcela liberada, 
-Embriões: 
1 -juros: 2% a.a., 
2....:...... taxa de administração: 1% sobre o valor 

de cada parcela liberada; 
D- Garantia: vinculação das quotas~partes 

do município no produto da arrecadação do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
'E- Destinação de recursos: execuçao inte

grada de obras referentes aos projetas específicos 
âo sistema de infra-estrutura, drenagem pluvial, 
execução de drenagem e embriões. 

.Ouvida a respeito, a Secretaria do T escuro Na
cional do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realiz_ação da operação que 
é técnica e financeiramente viável, segundo o pa
recer da Caixa Ecoi'K)mica EstaduaJ do Rio Gran
de do Sul. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em_ vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n91, de 1987, que 
estabelece norr:nas de elaboração legisJativa do 
Senado Federal durante o período de funcionaR 
mento da Assembléia Nacional_ Constituinte, opl
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeil::o e legal da matéria. 
- Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 

Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 441, DE 1987 

Autoriza a Prefeltul'a Munldpal 
de Urugualana (RS) a contr.ttarope
ração de crédito no valor COITeSpOn· 
dente, em cruzados, a 206.487,12 

-om. 
OSenado Federal resolve. 

-Art. to J:: a Prefeitura Municipal de Uruguaia
na (RS), nos termos do artigo 29 da Resolução 
n? 93176, alterado pela Resolução n11 140/85, am
bas do Senado F edera1, autorizado a_ contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzado_s, _;;,. 206.487,12 OTN, junto à Caixa Eco
nômica Estad~l do Rio Grande do Sul, esta na 
qualidade de agente financéiro da CaiXa Econô
mica Federal. A operação de crédito destina-se 
a execução integrada de obras referentes aos pro
jetas específicos do sistema de infra-estrutU(i)., 
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drenagem pluvial, execução d~ drenagem e_em-
briões. _ ~ 

Art. 2~ Esta resolução entra eni vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
pl-ocerler-se-á na sessão seguinte, nos temlOs re
gimentais. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Volta-se ao ite:m 20 da pauta. Item 20: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 397, de 1987, que rerratifica 
a Resolução r1.9 126, de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁYEL., proferido em ple
nário . 

Em votação o projeto. 

OS r. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, ~o 
a palavra. para encaminhar. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB- RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente: 

Tendo pedido a V. EX' para que tivesse eu co
nhecimento do texto desta resolução, agora gra
ças à diligência dos funcionárioS do plenário, te
nho em mãos não s6 o Oficio S-42. de 1987, 
como o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Assim, Sr. Presidente, devidamente esclarecido, 
nada tenho a opor à aprovação do projeto em 
exame. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per R 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceno) -
Sobre a mesa. redação _final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretárlo. 

É lida a seguinte 

Redação fanai do Projeto de Resolução n11 

397, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final ~o Prqjeto 
de Resolução n~ 397, de 1987, que rerratifica a 
Resolução n~ 126, de 1986, 9o Senado Federal. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 19_87. -
Aluisio Bezena, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

. Redaçáo Onal do PJ'Ojeto de Resolução 
R" 397, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 52. item 30, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 
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RESOWÇÃO N•. DE 1987 

Rerratlflca a Resolução n• 126, de 
1986. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 O art. 1 ~da Resolução n~ 126, de 1986, 

passa a vigorar com a seguinte redaçáó: 
Art. 1 <:> É a PrefeitUra Municipal de Rio 

Branco, Estado do Acre, nos termos do art 
2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Fedeial, aUtorizada a 
contratar operações de crédito no valor cor
respondente a 1.200.000 UPC (uni iiiiJhão 
e duzentos mil), considerado o valor nominal 
da UPC âe 5..897,49 (Ciilco mil, oitoéentos 
e noventa, e sete cruzeiros e quarenta e nove 
centavos), vigente em outubro de 1983, a 
primeira junto ao Banco do Estado do Acre 
S/A. este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada ao financiamento da 
implantação do Projeto Ctira "EstaÇão Expe
rimental", naquele_ Munidpio e a _segunda 
junto à Caixa Econômica Federãi, como ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada a obras de drena
gem e pavimentação com tijolos no Lotea
mento Tancredo Neves, naquela Qàade." 

Art 2c Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. --

0 SR.. PRESIDENtE (Hum~erto Lucena) -
Em diso.Jssão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitiv:arnente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem22: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 8, de 1986 (n? 6.933/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
PresJdente da República, que dispõe sobre 
a utilização de imóveis residendals de pro
priedade da União, das entidades da adminis
tração federal e das fundações sob super
visão ministerial, localizados no Distrito Fede
ral. (Dependendo de pareceres.) 

Sobre a mesa, o Parecer da Comissão de Ser
viço Público Civil, emitido em 4 de junho de 1986, 
que será lido pelo Sr. 19-Se.cretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 35, de 1987 

Da Conússão do ServJço PúbUco Civa 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 8, 
de 1986 (n' 6.933-D, ele 1985, na ori
gem), que ... dispõe sobre a utmzação de 
hnóvels resklenclals de propriedade da 
União, das entidades da administração 
federal e das Fundações sob supervisão 
mlnlsterlal,locallzados no Distrito Fede
ral". 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Vindo da Câmara dos Deputados, onde mere

ceu aprovação, está em exame nesta Comissão 

Projeto de Lei da Câmara, dispondo sobre a utiliza
ção de imóveis residenciais de propriedade da 
União, das entidades da administração federal e 

-das fundações sob supervisão ministerial, loca1i
zados no Distdto Federal. 

Apresente proposição é de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, nos termos do arl 51 
da Constituição, e foi encaminhada à Câmara dos 
Deputados, para inído de tramitação, acompa
nhada de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro EXtraordinário para Assuntos -da Administra
ção, esclarecendo que 

A elaboração do anteprojeto aludido pren
de-se ao fato de a legislação em vigor sobre 
o assunto, consubstanciado no Decreto n~ 
85.633, de 8 de janeiro de 1981, com as 

-alterações posteriores, estar a merecer uma 
ampla visão, de modo a tomá-la mais aperfei-

- çoada, racional e justa. 
Com o frto de evitar casuísmos futuros e 

arbítrio na utilização, optou-se por regular a 
matéria através de lei, diploma legal cujas 
normas têm maior permanência e são de 
mais difiCil-inodificação. 

A distribuição dos imóveis residenciais tan
to será permitida a todos os servidores das 
entidades proprietárias como as particu1ares 
e servidores de outras entidades que foram 
desiganados ou requisitados para o desem-

--. -penho de cargo em comissão Oü função de 
confiança, de acordo com as prioridades e 
disponibilidades das entidades menciona
das. 

Por razões óbvias, veda-se a distribuição 
de imóvel residencial, com algumas exce
ções justificáveis, ao servidor, quando ele, seu 
cônjuge, ou ainda seu companheiro ampa-

- rado por lei, seja ou tenha sido, nos dois 
anos anteriores, proprietário, promitente
comprador, cessionário ou promitente-ces
sionário de imóvel residencial no Distrito Fe

-_deral, indenpendentemente de cogitação do 
modo como ele foi adquirido. 

Os imóveis alvo da proposição, à exceção dos 
de propriedade da União, serão utilizados por ser
vidores das entidades proprietárias ou por elas 
indicados, de acordo com as prioridades que fo
rem fixadas em razão de suas disponibilidades. 

Veda o projeto, nó seu art. 3~. a utilização dos 
imóveis referidos, por servidor, seu cônjuge ou 
companheira amparada por lei, que seja ou tenha 
sido, nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores 
à Javra:tura do respectivo termo, proprietário, usu~ 
frutuário, titular do direito real de uso, promitente
comprador, cessionário ou promitente-cessioná
rio de lm6veJ residencial, em condições de uso, 
no Distrito FederaJ. 

Excluídos do alvo da ProposJção os Ministros 
de Estado, Consultor-Geral da República, Procu
rador-Geral da República, o Ministro de T ríbunal, 
e os ocupantes de cargos em comissão ou função 
de confiança de nível igual ou superior a 4, 

Há injustificéWél lacuna, que é a omissão dos 
Tnbunais regionais que também integram a esfe
ra da União inobstante ficaram fora das restrições 
previstas para os Tribunais Superiores, em face 
de situações absolutamente iguais. 

Não há igualmente razão para se aJijar, da tran
sação de compra e venda de imóveis funcionais 
q_ servidor que, a critério de administração, em 
virtude do nível hierárquico do cargo ocupado, 
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tenha sido obrigado a mudar de residência para 
adaparta-se ao novo status, para o quaJ tenha 
sido nomeado, continuando sempre em próprio 
da União. 

O projeto não cuidou da situação dos aposen
tados que_ continuam a residir no imóvel funcional 
e que ficariam fora do alcence do Projeto. 

Assim, considerando que a matéria é de inicia
tiva governamental, sorrias, nesta Comissão, pela 
aprovação do projeto com as seguintes: 

EMENDA I'!• 1 -CSPC 

Dê-se ao § 29 do art. 11 do Projeto a seguinte 
redaç~o: 
........................ _____ . 

"§ 29 Não serão objeto de alienação os 
imóveis administrados pelo ministérios mili
tares, pelo Estado-Maior das Forças Arma
das, pela Presidência da República, os locali
zados nos Setores de Habitação lncüvíduais, 
de Chácaras e de Mansões, e os ocupados 
pelos Membros do Poder Legislativo e dos 
Tribunais Superiores e Regionais e respec
tivos servidores que não sejam titulares: em 
caráter vitalício ou efetivo de cargos ou em
pregos permanentes." 

EMENDA I'!• 2 - CSPC 

Dê-se ao item U do art. 11 do Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 11. . .............................. ,,, _____ , 
1- ............................................. _. ______ _ 
11- que o servidor, mesmo aposentado, 

resida em imóvel funcional." 

EMENDA N' 3- CSPC 

Suprima-se o art. 12 do presente Projeto. 

Justificação 

Em razão da nova redação do inciso U do art. 
anterior. 

EMENDA N' 4- CSPC 

Dê-se nova redação à ementa do Projeto de 
Lei n' 6.933/85. 

_ ''Dispõe sobre a utilização e alienação de 
imóveis residenciais de propriedade da 
União, das entidades da Administração Fede
ra] e das Fundações sob supervisão minis
teriaJ, localizados no Distrito Federal." 

Justificação 

Com as emendas incorporadas ao projeto de 
lei original, tratando da venda dos imóveis, toma
se necessário dar a correta abrangência à sua 
ementa. 

EMENDA 1'1' 5 - CSPC 

Dê-se ao inciso I do art. 4o a seguinte redação: 

"1- taxa de utilização, que não poderá ser 
superior a um milésimo do custo de constnt
ção do imóvel, corrigido por índice de rea
juste do saJário do servidor público civil." 

Justlftcação 

A presente emenda procura impedir que fique 
no livre arbítrio da autoridade administrativa a fixa
ção do valor da taxa de utilização, além de faxar 
regra de correção do valor da construção do imó
vel- base de cáJculo da Taxa de Utilização com-
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patível com os reajustes salariais concedidos ao 
servídor público federal. 

EMENDA N• 6- CSPÇ 

Suprima-se o § 3? do art. 11 do presente Projeto 
de Lei. 

Justificação 

A supressáo do presente dispositivo é decor
rente da nova redação proposta. para o § }9 do 
mesmo artigo, além de impedir o surgimento in
tempestivo de mais uma estatal no Sistema Finan-
ceiro de Habitação. - --

EMENDA N• 7- CSPC 

Dê-se ao § 1 o do art. l1 a seguinte redação: 

"§ 1 o As condições, preço e prazo de 
alienação serão estabelecidos em Decreto do 
Poder Executivo, no prazo de 90 (noVerila) 
dias, revertendo, ao Tesouro Nacional, o pfo
duto da_ alienação dos imóveis." 

Justificação 

Procura-se evitar a procrastinação da regula
mentação pertinente, bem como garantir que o 
produto da alienação dê entrada no T escuro Na
cional, obedecido o_ preceito constitucíonal da 
não~vinculaçáo das receitas públicas. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1986. -
Jutahy Magalhães, Presidente -Jorge Kalu
me, Relator - HéUo Guelras - Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
O parecei' conclui favoravelmente ao prOjeto, com 
as emendas que apresenta de n?S 1 a 7, da Comis
são de Serviço Público Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, o Parecer da ComisSão do Distrito 
Federal, emitido no dia 13 de maio do corrente 
ano, que será lido pelo Sr. Primeiro-Seé:retárió. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 36, de 1987 

Da Comissão do Distrito Federal, so
bre o Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 
1986 (n• 6.933-D, de 1985, na origem), 
que .. dispõe sobre a utilização dos imó
veis residenciais de propriedade da 
União, das entidades da Admlnlstraçiio 
Federal e das Fundações sob supervisão 
ministerial, locaUzados no Distrito Fede· 
ml". 

Relator: Senador Alexandie Costa 

Trata-se de projeto de lei originárto do Poder 
Executivo, que objetiva disdplinar a utilização dos 
imóveis funcionais no Distrito Federal. A referida 
propositura foi aprovada na Câmara dos Depu
tados com emenda, dando um tratamento mais 
abrangente à questão, de forma a assegurar o 
direito de aquisição aos ocupantes, em condições 
estabelecidas. 

Nesta Câmara Alta, a proposição mereceu pare
cer favorável da Comissão do SeiViç:o Público Ci
vil, com o acatamento das Emendas de noS 1 
a 7 que objetivam aprimorar o texto recebido da 

outra Casa Legislativa, dando-lhe maior clareza 
e _eQUidade. 

Nesta ComissãO, a matéria recebeu emendas 
dos nobres Senadores Mário Maia e João Lobo, 
.dentro do mesmo espírito de aperfeiçoar o diplo
ma legal, todas já acatadas pela Comissão ante
rior. 

O projeto -de lei_ ora em apreciação, no espírito 
de sua redação inicial, apenas parcialmente trata 
do grave problema dos imóveis funcionais de pro
priedade da União, existentes na Capital da Repú· 
blica. Atendendq_ ao dZ&mor da grande massa de 
servidores públicos, bem como aos inegáveis re
flexos que um_ tratamento_ mais abrangente da 
questão trará à economia do_ Distritg Federal, a 
Câinara dos Deputados, coln muita sensibilidade, 
emendou a referida proposta de texto legal. 

Ocorre; pofêm; qtJe·-a_ erhenda acrescida pela 
Câmara dos Deputados não obsta a que a União 
protele a execução das medidas aprovadas ou 
que, por estabelecer condições inaceitáveis, seja 
por sua natureza financeira ou por discriminação · 
injustificável, impossibilite a efetivação do que for 
determinado. 

Este relator, ao apreciar detidamente a questão, 
não pode deixar de considerar o problema social 
subjacente à ocupação desordenada dos imóveis 
funcionais que, ao tomar-se pesadelo, fonte injus

-tifi(:ada de preocupações familiares, requer a ur
gênda de uma propositura de elevado alcance 
social e moralizadora de costumes. 

BrasiJia vive um clima de escassez de oportu
nidades de trabalho, por sua natural força atrativa 
da imensa mole de migrantes que buscam nela 
as aspirações de melhoria. O agravamento da 
crise habitacional debate-se aqui, ironicamente, 
no solo planejado .e na paralisação da construção 
civil e nos aluguéis extorsivos que sufocam as 
famíJias. Há que considerar que, sendo o Governo 
o grande impulsionador de sua economia, nada 
mais justo que pOr romper as amarras da ocupa~ 
ç:ão rigida dos imóveis funcionais, dê-se novo 
alento à débil economia local e solução para mi
lhares de fammas que se debatem nas dificul
dades de moradia. 

Diante dessas considerações, este relator é pela 
aprova:ç:âo do Projeto de Lei da Câmara n1 8, de 
1986, com as Emendas de n~ 1 a 7 da douta 
Coi-ntssão de-Serviço Público Civil, acrescidas das 
seguintes Emendas: 

EMENDA N• 8-DF t 
Suprima-se o art. 8"; renumerando-se os de

mais. 

JWJtiftcação 

A manytenção do art. 8" transforma a SEDAP 
em feroz senhorio que ameaça os ocupantes dos 
imóveis funcionais com uma rescisão ou altera
ção unilaterais dos termos_ já firmados anterior
mente. Esta é uma disposição flagrantemente in· 
constitucional, além de socialmente injusta. 

EMENDA N• 9 -DF 

Acrescente-se ao item m do art. 11 a seguinte 
expressão: 

"Art. I!. ---........................................ .. 
I - ·····------------ . -·-··-··········-
11- .................................................................... , .. . 

- 111- ................................. ____ , .................. . 
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-·-adquirido de qualquer órgão, entidade 
91.,1 FYndação de que trata o art. 11 do oec-re
to-Lei n~ 1.390, e não tenham decorrido ·da 
condição de funcionário ou servidor públi-
co." 

Justificação 

A presente emenda visa a proteger aquele·s ser
vidores que moram em próprios nacionais e que, 
às custas de suas economias e sem qualquer 
ajuda de órgão governamental, muitas vezesl:""om 
sacrifícios de outras e legítimas aspirações de seu 
núcleo familíar, conseguiram adquirir seu irriôvel. 

Mas, ainc{a, tal concessão que abrange um nú
mero elevado de servidores, não frustra ou balda 
a garantia e a proteção social da norma, pelo 
contrário, ampara e não penaliza serv1dores que, 
ao longo do tempo, mesmo durante a perversa 
crise económica em que se abateu ~ Nação, sou
beram administrar os magros rendimentos aUferi
dos e adquiriram um Un6vel onde, mesmo pre·ca
riamente, pudessem abrigar, e assim, repor sui:ls 
energias. 

EMENDAN•10-DF 

Acrescente-se, onde couber, os seguintes dis
positivos: 

Art. A alienação far-se-á mediante cotitrato-
padrão de promessa de compra e venda, com 
cláusula de correção monetária pelo Sistema 
Francês de Amortização (Tabela Price). 

§ 19 O prazo de alienação não será ihfertor 
a 1 O (dez) nem superior a 30 (trinta) anos, obser
vada, em cada caso, a idade limite de 80 (oitenta) 
anos para o comprador ao término do contrato. 

§ 29 O valor da prestação mensal não poderâ 
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da renda men
sal familiar. 

Art /V3 taxas de juros exigíveis nos financia--
mentos são as seguintes: 

Umltes JufbY 

Até 1.500 OTN 21b a:a: 
De mais de 1.500 até 2.000 OTN 31b· aca: 
De mais de 2.000 até 2.500 OTN 4%' a.a: 
De mais de 2.500 até.3.500 OTN 5~ a:a: 
De mais de 3.500 até 4.500 OTN 6% a:a. 
Acima de 4.500 OTN 7%- a:a: 

Art. Os saldos devedores e as pré~ôe13 
mensais dos imóveis serão corrigidos no"?> rffe'!f. 
mos percentuais dos reajustes salariais dosse!rvi
dores públicos civis, processando-se as alt~nfÇÕês 
60 (sessenta) dias após a entrada em víg'l)t' dbS 
novos níveis de retribuição. 

§ 1? O primeiro reajustamento far-se:.á" de 
acordo com a variação do percentual do ~ajuste 
concedido, calculada proporcionalmente ao pe
ríodo decorrido entre a~assinatura do contrato 
e a concessão do aumento. 

§ 2~ Não deverá existir saldo devedor; pagas 
as prestações pactuadas. 

Art. O preço de alienação do imóvel corres-
ponderá ao seu custo atualizado na data da Venda 
pela variação da OTN (Obrigação do Te-souro 
Nacional), descontada a depreciação de 1% (um 
porcento) por ano de uso, incidente sobre·ó'étlSfo 
atualizado de construção, dispensadas as Írações 
do ano. 
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§ 1 c O servidor público civil, cujo- vinculo em
pregatício é regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, poderá fazer uso dos recursos da 
sua conta vinculada ao FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço) nos termos da legislação 
relativa ao Sistema Financeiro de Habitação. 

§ 2~ Ao servidor público civil estatutário facul
ta-se a utilização de sua conta vinculada ao PA
SEP, nos moldes da legiSlação pertinentes ao 
FGTS. -. -- -

Art. O pagamento mensal das- cotas de 
amortização e_ juros será ·acrescido de: 

I- prêmio de seguro correspondente à cober
tura dos riscos definidOs na Apólice Compreen
siva Especial para o Plano Nacional de Habitação, 
efetuada a sua cobrança em duodé<:imos; 

ll-Taxa de Administração do Contrato de 1% 
(um por cento) sobre o valor das prestações. 

Art. A alienação de que trata esta lei dar~ 
se-á, obrigatoriamente, no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias a partir da opção da compra 
efetuada pelo legítimo ocupante até 90 (noventa) 
dias a contar da publicação desta lei. 

Parágrafo único. Por legítimo ocupante en~ 
tende-se o servidor em_ exercício em Brasília, e 
que comprove a utilização do imóvel pelo Termo 
de Ocupação com o desconto das taxas nos con .. 
tracheques oo recibos de pagamentos. 

Art. O beneficio desta lei estende-se aos 
servidores aposentados e aos respectivos cônju
ges, em caso de viuvez, e aos ocupantes de cargos 
em comissão_há pelo menos 5 (cinco) anos inin
terruptas. 

Justificação 

Trata-se de um conjunto de proposições de 
natureza homogênea, que estabelece um baJiza
mento das condições de alienação dos imóveis 
funcionais a que se obriga a União, aclarando 
e aperfeiçoando o Projeto oriundo do Poder Exe
cutivo. 

tic.i-h~bitiCiOnal a nível nacional dos :servidores 
públicos da União. 

Justiflcação 

A manutenção do § 39 do art. 11 permitirá a 
adoção de política habitacional continuada no 
atendimento ao servidor público com novas uni
dades habitacionais e, ao mesmo tempo, promo
verá ~_elevação do nível de emprego na área da 
construção ciVil. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1987.
Melra Filho, Presidente - Alexandre Costa, 
Relator Mansueto de Lavor - Edlson Lobão 
- Chagas Rodrigues - Maurido COITêa -
RonanTito. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) -
O parecer-da Comissão do Distrito Federal con
clui favoravelmente ao Projeto e às emendas de 
n9s 1 a 5 da Comissão de Serviço Pllblico Civil, 
com três emendas que apresenta, de n~"' 8, 9 e 
1 O, e subemendas às Emendas 6 e 7 da Comissão 
de Serviço Público Civil. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à discussão do projeto, das emendas e subemen~ 
das, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a paJavra, encerro 

a discussão. 
Sobre a mesa, emenda de autoria do Sr. Sena

dor Meira Filho, que será lida pelo Sr. Primeiro 
-Secretário, 

É lida a seguinte 

EMENI>AN•ll 
(Substitutivo) de plenário ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1986 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: S!lBEMENDA 1"1• 1 -DF 
À EMEI'IDA 1"1• 7 - CSPC Art. 19 Os imóveis residenciais funcionais lo

Acrescente-se ao texto da Emenda n<? 7 ~ i:::alizados no Distrito Federal, de propriedade da 
CSPC, 'oferecida para o §-1° do art. 11, a seguinte · União, de suas autarquias, empresas públicas, so
expressão: ciedades de economia mista e fundações sob su-

Art. 11, .................... _ .............. " .............. -.............. ..-~-- pervisão ministeria1, bem como os fncorporados 
§ 1 ~ .................... Poder EXeCutivo, obedecidas ou vinculados ao Fundo Rotativo Habitacional de 

as disposições desta lei, ...................... -....................... Bras_ilia _- FRHB, serão alienados no prazo de 
Suprima-se ao texto da Errienda n9 7- CSPC, • 180 (cenj:l e oitenta) dias, prorrogáveis por igual 

oferecida para o § 1 o do art. 11 a seguinte expres# período, Contados da data da publicação da pre
são: _ _ _ _ _ _ _ senteJei, aos servidores habilitados na forma dos 

Art. 11. . .............. ~ .................................... ...,. .. .-....---..-.... ~ _ _parágrafos seguintes, n:ssa1vados os artigos 29 
§ 1 ~ .................... revertendo ao T esoilto Na cio-- e 3"'. 

na!, o produto da alienação dos imóveis. § 19 Está habilitado a adquirir o imóvel fun-
SOBEMENDA 1"'4? 2 _ DF cl~nal, o servidor ocupante que preencha os s~ 

À 
gumtes requisitos: 

EMENDA N9 6 - CSPC I- esteja em efetivo exercícioem BrasíJia ou 
Restabeleça-se o ~o original aprovado pela tenha se aposentado nessa condição; 

Câmara dos Deputados. U- seja tituJar de Termo de Ocupação ou con-
Art. 11. . ................... ~ ........... ~.-· ... - .. -·--- trato_equiva1ente; 
1- ................................ ;; ............ ~........... ill-resida no imóvel funciona] na data da pu-
H - .......................... - .... ·- blicação desta lei; 
III- ........................................... ~ .. -···--- ___ N- pague regularmente as taxas de ocupação 
§ 1~ ...................................................... ~ ......... ~ .... ~ ... ==e_ conservação; 
§ .29 .................................................. "'.......... V- comprove, na ocasião da aquisição, não 
§ 3o O produto da alienação de imóveis de ser eJe ou seu cônjuge proprietário, promitente 

propriedade da União e do Fundo Rotativo Habita- comprador, cessionárlo ou promitente-cessioná
donal de Brasília - FRHB, será aplicado na poli- rio de im6vel resJdendaJ no Distrito Federal. 

Dezembro de 1987 

§ 2~' Ao cônjuge enviuvado é .assegur-ado o 
direito de aquisição do imóvel funcional, desde 
que atendidos, no que couber, os requisitos do 
parágrafo anterior. 

Art. 29 Não serão objeto de alienação as resi
dências oficiais ocupadas por chefes dos Poderes 
constituídos, Ministro de Estado, Consultor-Geral 
da República, Secretário-Geral de ministério, 
membros do Congresso Naciona1 e dos Tribunais 
Superiores e Régionais. 

Parágrafo único. A utilização dos imóveis refe
ridos no parágrafo anterior dar-se-á mediante per
missão de uso, nas condições ftxadas em regula
mento. 

Art. 39 Os imóvets destinados aos Mlntstérios 
Militares, ao Estado-Maior das Forças Armadas 
e à Presidência da República poderão ser aliena
dos, a critério do Poder EXecutivo, observado o 
disposto nesta Lei. 

Art. 49 A alienação do imóvel funcional será 
efetuada à vista ou a prazo, neste caso mediante 
contrato--padrão de promessa de compra e venda, 
com cláusuJa de correção monetária, por prazo 
de até 30 (trinta) anos, observada a idade limite 
de ao (oitenta) anos para o comprador ao término 
do contrato, considerando-se quitado o saldo de
vedor eni.- caso de falecimento. 

§ 1 ~ O preço de venda do imóvel funcional 
será igual ao seu custo de reposição, assim enten
dido aquele que for apurado na época de cada 
venda, com base nos dados levantados pela Caixa 
Económica Federal, para cálculo do índice de 
custo da construção, deduzindo-se a depreciação, 
à razão de 2% (dois por cento) por anô de existên
cia do imóvel. 

§- -29 A taxa de juros do financiamento será 
de 6% (seis por cento) ao ano e o valor da presta
ção mensal não poderá ultrapassar 20% (vinte 
por cento) da renda mensal familiar. 

§ 39 o servidor na ãquisfção do imóvel fun
ciona] poderá fazer uso dos recursos de sua conta 
vinculada ao PISIPASEP e/ou FGTS. 

§ 49 Os saldos devedores e as prestações 
mensais dos imóveis serão corrigidos nos mes
mos percentuais dos reajustes salariais dos servi
dores públicos cMs, processando-se as a1terações 
sessenta dias após a entrada em vigor dos novos 
rúvels de retribuição. 

§ 59 Não deverá existir saldo devedor, pagas 
as prestações pactuadã.s. 

Art 59 O imóvel prometido à venda nos ter
mos_desta lei será restituído ao vendedor se antes 
de decorridos três anos da assinatura do contrato 
ocorrer perda do víncuJo empregatício com o Ser
viço Público Ovil por "justa causa" ou inquérito 
administrativo, caso em que se devolverá ao pro
mitente-comprador o total pago devidamente cor
rigido, deduzida a Taxa de Ocupação correspon
dente ao período. 

Art. 69 A transferência de direitos relativos à 
promessa de compra e venda Qe imóveis de que 
trata esta lei só poderá ser feita a servidor público 
e após 3 (três) anos da assinab,lra do contrato. 

Art. 79 Os ini6Ve"is residenciais funcionais de 
que trata o artigo 19, que estejam desocupados 
ou venham a desocupar e não se induam na 
cota de residências oficiais de que trata o art. 
29, serão alienados pelos órgãos proprietários ou 
quotista aos seus respectivos servidores na forma 

-dos artigos 39 a 5". 
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§ 1 o Para habüitar~se à alienação, referida 
neste artigo, o seiVidor deverá estar em efetivo 
exercício em Brasília e não ser ele _ou seu cônjuge 
proprietário, promitente-comprador, cessionário 
ou promitente cessionário de imóvel residencial 
no Distrito Federal. 

§ 29 Na seleção dos candidatos será obser
vada classificação por p-ontos, considerando-se 
como critérios o número de dependentes e o tem
po de efetivo exercido prestado à Administração 
Pública, dando-se preferência, em caso de empa
te, ao que tiver maior tempo de efetivo exercício 
em Brasilia e, repetindo-se o empate, ao mais 
idoso. 

Art. 89 Para atender à situação e necessida
des familiares dos servidores habilitados será per
mitida a permuta de im6veis residenciais, inclu
sive com outro desocupado, de comum acordo 
entre as partes, para efeito da alienação de que 
trata esta lei. . 

Art. 9? O ptoduto da alienação de imóveis de 
propriedade da União e do Fundo Rotativo Habita
cional de Brasília-FRHB será destinado ao Fundo 
Rotativo Habitacional de Brasília a ser aplicado 
em programas habitacionais prira os servidores 
públicos da União. 

Art 10. Os ·ati.úiis cicUPiiltes de imóvel fun
cional que não o adquirirem por opção pessoal 
ou por inabilitação nos tennos do § }9 do art. 
19, terão o prazo de 180 {cento e oitenta) dias 
para desocupação do imóvel, o qual será objeto 
de alienação na fonna do art. 69, 

Art 11. O Poder Executivo regulamentará as 
disposições desta lei no prato de {sessenta) dias 
da data de sua publicação. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação: 

Art. 13. Revogam-se as disposições em ccm
trárlo. - Melra Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho, 
para justificar a emenda. 

O SR. MEIRA ALHO (PMDB -DF. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Numa demonstração de que participamos hon
rosamente, e de que também honrosamente vive
mos o alto espirita consensual desta Casa, nas 
causas justas do nosso povo, esta errfenda substi
tutiva, a partir deste momento, passa a ·ser assi
nada pelos três Senadores do Distrito Federal: 
Pompeu de Sousa, Mawido Côrrea e Meira Filho, 
conforme justificativa que passo a ler. 

Justlllc:atlva 

A Emenda Substitutivã., que agora estamos 
apresentando em Plenário, é fruto de entendimen
tos mantidos com o Poder Executivo, na pessoa 
do Ministro da Administração Dr. Aluízio Alves. 

Como meus nobres colegas Senadores devem 
estar sabendo, o presente Projeto de Lei é origi
nário _do Poder Executivo, e tinha como propósito 
inicial regularizar a utilização dos imóveis residen
ciais da _União, das entidades da Administra:ção 
Federal e das fundações sob supervisão minis~ 
teria!, localizados no Distrito Federal. 

Na Câmara dos Deputadas, esta proposição 
foi objeto de emenda, assegurando aos servidores 
ocupantes a aquisição desses imóveis funcionais. 

Uma vez no Senado Federal, foi objeto de novas 
emendas nas Comissões de Serviço Público CiviJ 
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e na do Distrito Federal, as quais contribuíram 
com detalhamentos que enriqueceram a matéria, 
no que Wtge à alienação. 

Como podem observar, esta emenda substi~ 
tutiva não modifica as emendas aprovadas na Câ~ 
mara nem nas Comissões do Senado Federal. 
Ela procura dar um encadeamento lógico à Jnaté.. 
ria, especificando as regras a serem observadas. 

SeQundo entendimentos com o Ministro, em 
princípio, todos os imóveis deveriam ser vendidos, 
sendo prudente, no entanto, manter as residên~ 
cias oficiais dos Chefes dos Poderes Constituídos, 
Ministro de Estado, ConsultorRGeral da República, 
Secretário-Gefal de Ministério, membros do Con~ 
gresso Nacional e dOs Tribunais Superiores e Re
gionais. Os imóVeis destinados aos Ministérios Mi
litares, ao Estado-Maior das Forças Armadas e 
à Presidência da República, por suas peculiari~ 
dades, a emenda faculta a alienação a critério 
dó Poder Executivo: Isto porque, nq caso dos mi
nistérios militares, nem todos os servidores pode
rão adquiri-los, por serem transitórias suas passa~ 
gens por Brasília. Por outro lado. existem muitos 
Séfi?idores civis ocupandd empregos ou cargos 
permanentes, que seria uma injustiça ficarem ali
jados da possibilidade de aquisição. O mesmo 
aconteCe- com servidores do Estado-Maior das 
Forças Armadas e da Presidência da República. 

CônsideroÚjusto o Ministro, com o que concorH 
damos, que os servidores ocupantes de imóveis 
funcionais e proprietários de im6vel residencial 
no Distrito Federal não teriam direito à aquisição. 
Assegurou, no entanto, esse direito aos aposen
tados, estendendo incJusive ao cônjuge enviuva
do._ Considerou que o órgão oficial competente 
pai"a estabelecer o preço de venda do imóvel seria 
a Caixa_Econômica Federal, e que as prestações 
não poderiam ultrapassar 20% da renda mensal 
fammar do servidor, e que os mesmos pudessem 
utilizar os recursos de suas contas vinculadas ao 
PIS/PASEP e/ou FGTS. O financiamento será de 
até 30 Ttrlnta) anos, obsezvado a idade limite de 
80 (oitenta) anos, ao téiminO do contrato, consi
derando-se quitado o saldo devedor em caso de 
falecimento. As prestações serão reajustadas na 
mesma proporção do reajuste da remuneração 
do_s se!Yidores. 

O prazo para o ExeCutivo concluir a alienação 
foi estabelecido em 180 dias, prorrogáveis por 
igual período, justificando este prazo uma vez que 
existem cerca de 30% dos imóveis em fase de 
regularização dos documentos cartoriais, cujo 
prazo de concJusão é difícil, neste instante, pre
cisar. 

O_ produto da alienaÇão desses imóveis será 
aplicado no financiamento de programas habita
cionais a servidores da União. 

Como vemos, a presente emenda substitutiva 
representa um avanço, e foi fruto de negociação 
como entendemos deva ser o encaminhamento 
de todas as matérias onde possa existir algum 
tlpo de impasse entre os Poderes Legislativo e 
Executivo. 

Quer dizer, todo trabalho foi feito_dentro, exata
mente, do espírito consensual desta Casa. 

Pedimos aos nobres colegas a aprovação desta 
emenda, que conta, inclusive. com o _apoio dos 
seiVidores representados pela liderança do Movi
mento de Vendas de lmóveis Funcionais - MO
VIF. Uma vez aqui aprovados, temos certeza de 
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que não haverá obstáculos para sua aprovação 
na Câmara dos Deputados, tendo em vista que 
está mantido o que foi aprovado naquela Casa, 
existindo, agora, grande possibilidade de vir a ser 
sancionado pelo Presidente da República, com 
quem tive a honra de conversar e sentir de Sua 
Excelência uma grande simpatia para a causa. 

Queremos agradecer a todos os nossos cole
gas da Comissão do Distrito Federal, especial
mente ao ilustre Senador Alexandre Costa, que 
tem sido, nesta Casa, um grande defensor do 
objeto desta Proposição, bem como ao nobre li
der do PMDB, Senador Fernando Henrique Car
doso, que tem se mostrado muito sensível a esta 
causa, sendo inclusive o promotor da nossa nego
ciação com o Ministro da Administrãção. 

E. por um ato de justiça, quero aqui enaltecer 
o trabalho profícuo, dinâmico, honesto, sincero, 
eficente, da Assessoria do Senado, e, também, 
de parte da Assessoria da Secretaria de Planeja
mento. Agradec:emos o apoio de todos e encareR 
cernas, mais uma vez, aos nobres colegas Sena
dores, a aprovação desta emenda substitutiva. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Discussão do projeto, das ememdas e submen
das das Comissões e do substitutivo de plenário. 

O Sr. Mauricio Corr~-Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Para discutir, concedo a palavra ao nobre Senador 
Maurício Corrêa. · 

O SR. MAWÚCJO CORJ!JiA (PDT·DF. Para 
discutir. Sem revisao do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. semidores:. . 

É um sonho antigo, dos funcionários que se 
encontram na condição de ocupantes legítimos 
dessas unidades, adquirirem, para tranq??lidade 
de suas famílias, a propriedade desses aparta
mentõs-ou casa que integram o património da 
União. Quando aqui chegamos, nós presencia~ 
mos o trabalho árduo, sincero e vigilante do Sena~ 
dor Alexandre Costa, no sentido de converter em 
realidade esta aspiração de boa parcela da popu
lação brasileirà, que se encontra ocupando essas 
unidades, em condições, portanto, de adquiri-las. 
Lamentavelmente, demorou a chegar esse mcr 
menta, tendo em vista a obstinada posição do 
Governo, em não querer dar cwso a essa votaçáo, 
tanto é que o nobre Senador Líder do PMDB, 
nesta Casa, retirou da Ordem do Dia, ou da pauta, 
por várias ocasiões, a discussão desse assunto. 
Em outra oportunidade, o· Presidente da Repú
blica já houvera vetado projeto de lei que tinha 
o mesmo escopo. 

Sr. Presidente, havíamos dado andamento a 
várias emendas, mas o Senador Fernando Henri
que Cardoso assumiu, conosco, o compromisso 
de que, antes de terminar o ano, liberaria esse 
projeto para ser votado. Tivemos vários cantatas 
com o Ministro da Administração, Aluizlo Alves, 
tivemos vários entendimentos com uma entidade 
criada exatamente com o fim de defender esse 
direito, e chegamos a esse entendimento de hoje. 
Evidentemente, pode haver alguma imperfeição, 
mas nós entendemos que, do ponto de vista dos 
interesse desses que ocupam essas unidades, a 
aprovação desse projeto satisfaz a todos, porque 
temos, hoje, o aval do Governo no sentido de 
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que votado esse projeto aqui no Senado, encami
nhado à Câril.ara e --não havendo modificações 
substanciais, o Senhor Presidente da República 
sancionará essa decisão com o respa1do já oficial 
do Ministro da Administração. 

Essa a razão pela qual nos associamos como 
co-autores deste substitutivo, na certeza de que 
o Senado o aprovará, como urna justa home
nagem a esses _funcionários públicos, trabalha
dores do Governo, que estão háa tantos anos 
esperando um Nata] feliz para passarem o ano 
Novo tanqüilos e seguros de que poderão garantir, 
para o futuro de suas familias, a propriedade e 
a segurança desses imóveis . 

O Sr. Nelson Carneiro- Para uma questão 
de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, para uma questão de ordem, 
ao nobre Senador Nelson Cãrrieiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Foi lido um substitutivo oferecido pelo nobre 
Senador Meira Filho. Mas na forma regimental, 
parece que sobre ele deve opinar a Coinlssão 
de COhstituição e Justiça, antes que seja aberta 
a discuss!o. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Sr. Presidente, 
parece-me que a discussão já foi aberta por V. 
Ex!' e, regimentalmente, já estamos no período 
de discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Após a discussão, nobre Senador, haverá o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça 

O SR. NELSON CARNEIRO- EV. Ex• abri
rá outro prazo para discutir o parecer? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Não. Pelo Regimento, ·como sabe V. Ex" durante 
a discussão é que se apresentam as emendas. 
Foi apresentado o substitutivo, a discussão conti
nua. Encerrada a discussão, vêril. as duas Comis
sões que terão que opinar sobre a matéria do 
substitutivo: a Comissão de Constituição e Justiça, 
como bem referiu V. Ex" e a Comissão do Distrito 

. Federal. A matéria passará, então, a fase de vota
ção, com o seu devido encaminhamento. 

O Sr. Jarnll Haddad- Pela ordem. Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jamü Hoddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
pelo que entendi da fala de V. EX' o substitutivo 
será considerado como se emenda fosse. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
E é uma emenda nos termos regimentais. 

O SR. JAMIL HADDAD - Então, aprovado 
nesta Casa, o projeto voltará à Câmara dos Depu
tados? 

O SR. PRESIDENTE (Humbertpo Lucena)
Exatamente, nobre Senador. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Peço a palavra 
para discutir a matéria, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa, para discutir. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF. 
-Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Acompanho Brasília desde o seu nascedouro 
- ~ diria que a acompanho desde a sua gesta
ção oti a sua concepção, porque dirigi, então, 
o único jornal da grande Imprensa brasileira que 
apoiou a idéia de Juscelino Kubitschek, a de cons
truir e transferir para o Planalto Central a Capital 
do_País- e venho seguindo esta cidade desde 
o momento inicial. Lembro-me muito bem que 
vínhamos com o Presidente Juscelino Kubitschek 
num aviãozinho desses que parecem de brinque
do, que pousava no terreiro do Catetinho e de 
lá levantava v6o. E para quem aqui se mudou, 
em definitivo, no dia 6 de setembro de 1961, 
pois viemos justamente para assumir o Governo 
com João Goulart e Tancredo Neves e, por isso, 
lembro-me muito bem da data - 6 de setembro 
de 1961 e o Governo foi assumido no dia 7 de 
setembro de 1961. Sr. Presidente, este projeto 
tem um significado muito especial, que fa1a fundo 
.à alma dos pioneiros de Brasília, porque plantada 
aCp.ii;-neste deserto do Planalto Central, esta cida
de é toda uma epopéia, é toda uma saga que 
a transformou num milagre, ao mesmo tempo, 
urbanístico, arquitetônico e humano, porque foi 
urna Capital da República construída em três ou 
qua~~-~o~! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sabemos que 
os pioneiros que para aqui vieram gozaram desse 
priVIlégio de adquirir imóveis residenciais, onde 
residiram para o trabalho da implantação da Capi
tal. O privilégio dessa fase, de certa forma, prosse
guiu durante algum tempo. Depois, foi interrom
pido. 

FinêU!:nente, no fim do regime ditatorial, houve 
um projeto que nos pareceu pouco recomendá
vel, porque significava uma liberalidade excessiva 
do Poder Público, inclusive com irregularidades 
que se cometeram ao longo do tempo, quanâo 
muitos desses imóveis residenciais passaram a 
ser propriedade de pessoas que já os haviam ad
quirido. Isso criou problemas realmente sérios 
que impediram essa liberalidade do Poder Públi
co. Quando o projeto inicia] tramitou pela Câmara 
dos Deputados recebeu essas objeções. No Sena
do Federal, porém, com o espírito público, a cola
boração, o entusiasmo e a aJma nortista do Sena
dor pelo Maranhão, mas candango de coração, 
que é o nosso Alexandre Costa, esse projeto en
controu alma nova e soluções pertinentes, corre
tas, humanas e de absoluta austeridade. 

- De forma, Sr. Presjdente, que este velho can
dango, que acompanha Brasüia desde a sua con
cepção, a sua gestação, a sua vida intra-uterina 
e o seu nascimento, e que pretende só mudar 
de" Brasüia para o Campo da Esperança, faz um 
apelo aos seus companheiros de Senado para 
que aos candangos menos velhos seja oferecida 
a oportunidade de se radicêirem em Br8Sl1ia, como , 
nós nos radicamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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- Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sou
sa, o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa 
a cadeira da presidêncía, que é ocupada pelo 
Sr. Jutahy Magalhães, 1"-Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pompeu de 
Sousa, o Sr. Jutahy Magalhães, JP-Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupilda pelo Sr. Humberto Lucena, Presi
dente. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço 
a palavra, para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDEI"tTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro, para discutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: -

CreJo que somente nós três, aqui, tivemos opor-
tunidade de votar- a favor ou não - a transfe
rência da Catipal para o Planalto Central: o Sena
dor Saldanha Derzi, o Senador Pompeu de Sousa 
e eu. 

O Sr. Pompeu de Sousa - É Um grande 
privilégio de V. Exa, meu, dos Senadores Afonso 
Arinos, Alexandre Costa e Saldanha Der.zi. 

OSR. NELSON CARNEIRO-Somos pou· 
cos; uns cinco Senadores. De modo que temos, 
também, a mesma emoção. Por isso, referendo 
esses fatos do nobre Senador Pompeu de Sousa 
quando faz, aqui, a exaltação dos que sonharam 
e viveram os dias primeiros de Brasília. 

Fui autor do primeiro projeto concedendo aos 
candangos a possibilidade de adquirir o imóvel 
onde foram insta1ados e aqueles que aqui Chega
ram como eu, em 1960, tiveram oportunidade, 
dada pelo Governo, de adquiri-lo. Fui wn desses 
beneficiados, infelizmente não pude mantê-lo ... 

O Sr. Melra Filho- Nobre Senador, permi· 
ta-JTie interrompê-lo wn instante, para dizer que 

.também vfvo a emoção que V.Exa viveu. Fui con
templado por um decreto do Presidente Castello 
Branco que, como funcionário do Ministério da 
Justiça, locutor da Voz do Brasil, tive o direito 
a comprar o apartamento onde morava. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Se ~me per
mite, nobre Senador, devo acresentar que igual
mente resido no mesmo apartamento onde me 
instalei no dia 6 de setembro de 1961. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Gostaria de 
me referir a esse aspecto de que alguns de nós, 
eu inclusive, tivemos a oportunidade de adquirir 
wn apartamento, com todas as facilidades, ~
vés da Caixa Económica Federal. Alguns manti
veram esses apartamentos. como os nobres Se
nadores Pompeu de Sousa e Alexandre Costa, 
outros, como eu, não puderam mantê-los, pois 
compromissos obrigaram a me desfazer desse 
imóvel que possuía no Disbito Federal. 

Não fosse eu Senador já proibido, e bem proi
bido, pela !e~ de adquirir um imóvel, teria urna 
seganda oportunidade, dada pelo Poder Público, 
para adquirl~lo através de todas as facllidades que 
não são dadas a todos os cidadãos. Não me pare
ce justo! 

Sr. Presidente, o projeto que veio da Câmara, 
apesar de todas as facilidades elogiáveis para os 
candangos, para os funcionários que aqui chega-
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ram vindos de todos os recantos do País, tinha 
uma restrição no art. 11, item 3. 

fica assegurado, desde que atendidos os se
guintes requisitos: 

DI-que o servidor ou seu cônjuge não 
seja ou não tenha sido, nos dois anos imedia
tamente anteriores à data da_ vigência desta 
lei, proprietário, promitente-comprador, ces
sionário ou promitente--cessionário de imóvel 
residendal no Distrito Federal. 

Sr. Presidente, era uma redaçâo defeituosa, por
que nem sempre quem adquiriu o Imóvel, o ad
quiriu através de beneficies concedidos naquele 
tempo aos que aqui chegaram. Mas, em vez de 
se corrigir esta redação, o texto é sobremodo ge
neroso. 

Não vou fazer emendas, Sr. PresJdente, mas 
as minhas considerações são para que este pro
jeto chegando à Câmara, os nobres Deputados 
meditem sobre a necessidade _de rever um dos 
textos, ou um número do parágrafo primeiro, do 
artigo primeiro do substitutivo, que diz o seguinte: 

"Está habilitado a adquirir o imóvel funcio
nal o servidor ocupante que preencha os se
guintes requisitos: 

5l'- Comprove,- na ocasiãO da aquisi
ção" ... 

Que não é na data da publicação da Lei. 
... "não s_er ele ou seu cônjuge proprietário, 

promitente-comprador, cessionário, ou pro
mitente-cessionário de imóvel residencial no 
DistritO Federal." 

Quer dizer, o Senador Pompeu de Sousa ~ 
e apenas me refiro a S. Ex" porque o nobre Sena
dor acaba de afirmar que possui um imóVel adqui
rido com aquelas facilidades justificáveis, e que 
continuam justificáveis- dizia que se hoje, ciente 
dessa lei, vendesse o seu imóvel, amanhã teria 
a possibilidade de adquirir outro, com as mesmas 
facilidades, ou com as facilidades dessa lei. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Esteja V. Ex~ 
certo, meu caro colega, que jamais o faria. 

O SR.l'IELSON CARNEIRO - Eu sei. Cito 
V. ~ porque acabou de afumar que ainda mora 
no mesmo apartamento. Sei que V. ~não recor

. reria a esse processo, mas poderia alguém que 
o adquiriu, como V. Ex', como eu, como tantos 
outros adquiriram, com as facilidades da Caixa 
Econõmica Federal 

O Sr. Pompeu de Sousa - Mas se V. Ex• 
permite um outro aparte, eu diria que concordo, 
inclusive, com as ressalvas que V. EX está apre
sentando, no sentido de tomar menos viáveis ma· 
nobras pouco corretas. Acho reaJmente respei· 
táveis as ponderações de V. Ex!' 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Sr. Presi· 
dente, não estou emendando. Estou fazendo aqui 
considerações para a meditação dos Srs. Deputa
dos. E não estou emendando, porque creio que 
a Câmara dos Deputados corrigirá esses equívo
cos; se não os corrigir, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça poderá rever esse ponto 
e dizer da necessidade desse fato na data da publi
cação da lei, e n!o conforme o projeto, dentro 
de 180 ou 120 dias. Então, poderia haver um 
prejuízo d<':queles que desejam e necessitam do 
imóvel. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

São essas, Sr. Presidente, as considerações que 
desejava fazer, lembrando e relembrando .que o 
primeiro projeto concedeu a todos os que aqui 
chagaram, no primeiro instante, a possibilidade 
de adquirir, como nós Parlamentares consegui
mos, um imóvel, que essa possibilidade se esten
desse a todos os funcionários do Distrito Federal, 
porque este projeto rolou durante anos nesta: Casa 
e nunca conseguiu sair das Comissões. 

COngratulo-me com o esforço dos que conse
guiram trazê--lo agora ao Plenário, com todas as 
viabilidades de aprovação. Mas. não posso deixar 
de consignar a minha reseJVa a esse texto que 
possibilita a alguém que já foi beneficiado uma 
vez, de vender esse imóVel nesse interregno, para 
ser beneficiado pela segunda vez. quando há tanta 
gente nesta cidade que, não sendo funcionário 
público, luta per uma habitação e não pode aten
der aos altos custos da locação, que marcam 
desagraçadamente a Capital da República. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ConcedO a palavra ao nobre Senador Virgflio Tá
vora, para di~cutir. 

OSR. VIRGiUOTÁVORA(PDS-CE.Para 
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

---=:Aqui já foram evocadas tantas ligações de ora
dores com o início de Brasília que para não des
toar as nossas primeiras paJavras serão, para dar 
o cunho de insuspeição a tudo aquilo que vamos 
proclamar haver sido um dos construtores de Bra
síJia, um dos dirigentes da Novacap nos idos 59, 
60, 61 quando da sua implantação. Portanto, fica
mos completamente à vontade para expender 
conceitos a seguir. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos de 
acordo com o mérito do projeto, com as ressalvas 
feitas pelo eminente_ Senador Nelson Carneiro. 
E permitam-nos não uma divagação, mas uma 
chamada de atenção a esta Casa, para fato que 
já está se tomando um vezo neste Senado, como 
na Câmara também, porém no Senado muito 
mais. Como é que deixamos questões importan
tes como esta para a última hora, nos últimos 
segundos do término da Sessão Lewslativa anual? 

Não é a primeira vez que aqui assistimos, con· 
tristados; esses resultados que advêm dessa prá· 
tica que se -repetimos- tomou cediça Retroa
jamos ao ano de 1985: 

Neste mesmo Plenário, junto com os Sena
dores Itamar Franco e Roberto Campos, clama
mos - madrugada a dentro do dia 4 para o 
dia 5 de dezembro contra aquilo que se nos afigu
rava ser um absurdo: votar em 4 horas e meia, 
das 2 horas da manhã às 6 horas e 30 minutos 
do dia 5, uma reforma fiscaJ denunciada, à época, 
como agravadora, e muito, da situação angus· 
tiante do assalariado, que se tomou patente logo 
após a sua aplicação. 

Aqui, nos defrontamos com autorizações inó
meras - damos até os votos de parabéns ao 
grande benfeitor de Minas Gerais, ao Senador Ro
nan Tito, pelo volume colossal de recursos que 
levou para a sua terra. Toda vez se faz isso. 

_Sr. Presidente, projetas como este - permi· 
ta-nos a franqueza de dizer - não podem ser 
trazidos ao Plenário no último momento, no últi
mo segundo. E dizemoS isso quando damos o 
assentimento de nossa Bancada ao parecer, com 
aquelas ressalvas apresentadas pelo nobre Sena-
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dor Nelson Carneiro. Estamos na mesma situação 
que S. E:Xt, embora tenhamos sido um pouquinho 
mais felizes, pois não nos desfizemos de nossos 
apartamentos. E como o substitutivo nos exclui 
do uso dessas facilidades todas aqui apresenta
das, sentimo-nos completamente à vontade para 
dizermos o nosso sim àquelas objeções feitas. 

Nosso pronunciamento tem um sentido: que 
de V. EX', que imprimio tanta ordem nesta Casa, 
e ainda tem um ano de mandato diante de si, 
que esperamos seja tão profícuo como até agora, 
promanem as necessárias providências para que 
matérias como esta, no ano que vem, não sejam 
examinados de afogadilho. 

Este o parecer, este o voto do PDS que aqui 
damos por delegação do seu Uder, o Senador 
Jarbas Passarinho, aqui presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad, Uder do PSB, para discutir. 

O SR. JAMJL HADDAO (PSa- RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presidente, 
Srs. Seriadores: 

Estava eu conversando com o nobre Senador 
Nelson Carneiro e considerei extremamente cor
reta a Sua postulação sÕbre a modificação que 
deve ser introduzida neste Substitutivo, em boa 
hora apresentado pelos Senadores do Distrito Fe
deral, para que o maior número possível de fun
cionários possa adquirir o seu imóvel residencíal. 

Fez S. ~uma proposição qUe me parece ex
tremamente válida, de que talvez no parecer da 
própria Comissão de Constitúiçáo e Justiça possa 
haver uma modificação nesse sentido ou, caso 
contrário, que possamos aprovar, esta matéria co
mo está redigída, provavelmente, em outra ses
são, para que na Câmara seja feita então a corre
ção sugerida por S. EX' -

De maneira que o nosso voto será favorável, 
com a sugestão apresentada pelo nobre Senador 
Nelson Cameko. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em discussão. (Pausa.) 

Não mais havendo quem peça a palavra, encer· 
ro a discussão. 

Antes de conceder a palavra aos Relatores_ das 
Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito 
Federal, a Presidência deseja esclarecer à Casa, 
em face das ponderações do Senador Virgílio Tá
vora, no exercício da Uderança do PDS, que quan
to ao projeto, que está. sendo apreciado pelo Sena
do Federal, tramita na Casa desde maio de 1986. 
~ demora em vir a plenário deveu-se às gestões 
que estavam sendo feitas, justamente pelos mem
bros da Comissão do Distrito Federal, junto aos 
setores do Poder Executivo, notadamente ao Mi
nistério da Administração, no sentido de se chegar 
a um texto de consenso. Dai só agora a sua inclu
são em Ordem do Dia. 

QUanto às autorizações de empréstimos para 
Estados e Municípios, o atraso na sua apreciação 
vincula~se a decisões da área económica do Go· 
vemo, que protelaram o andamento dos respec
tivos processos nos vários setores competentes 
do Poder Executivo e, só agora, por deliberação 
pessoal do Senhor Presidente da República, é que 
o Goverho ·resolveu liberar esses pedidos de auto
rização. 
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Sabe o Senador Virgl1io Távora que o Senado 
Federal, que representa os Estados da Federação 
e também é o órgão capacitado para votar as 
autorizações de empréstimos aos Municípios, 
vem sendo constantemente procurado pelos Srs. 
GOvernadores e Prefeitos, para clue essas matérias 
sejam apreciadas, urgentemente. 

Dou esta explicação, para que S. Ex' tenha pre
sente a justificativa do volume de nossa Ordem 
do Dia neste final de ano legislativo. Esteja -certo 
S. EX" de que, se dependesse tão-somente desta 
Presidência, Isto não ocorreria. 

OSR. VIRGiuOTÁVORA(PDS-CE.Para 
um esclarecimento.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não cabe a nenhum Senador estar dialogando 
com a Mesa. Apenas explicamos que quanto aos 
processos de empréstimos é que achamos de 
somenos importância, e todos os anos é a mesma 
repetição. Referimo-nos a projetas_ importantes 
como este. Quando solicitamos, minutos atrás, 
que _fosse trazido ao conhecimento da Casa o 
teor deste e de outro projeto, que era a rerratifi· 
cação de resolução deste Senado, dissemos que 
havia uma flexxbilidade, uma compreensão muito 
grande de nossa parte, ao acolher essas situações 
todas especiais. Caso contrário, comn Oposfção, 
poderíamos ter pedido verificação e estava óbvio, 
evidente, que numa época desta dificilmente o 
soar da campainha nos chamaria a plenário qu& 
rum suficiente. Longe de nós estarmos reclaman· 
do com relação à parte referente ao atendimento 
que o Senado faz aos desejos, aos anseios das 
populações de todos esses Estados e Municipios. 
Referíamo-nos sim aos projetes básicos. Era este 
o esclarecimento que queríamos prestar a V. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos, para proferir parecer da COmiSsão de 
Constituição e Justiça, sobre a matéria. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG, 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Seina· 
dores: 

O presente projeto de lei, originário do Poder 
Executivo, após ter sido aprovado na Câmara dos 
Deputados, vem ao Senado Federal, onde mere· 
ceu exame das Comissões do Dfstrito Federal 
e do Serviço Póblico CiVIl Em ambas, como na 
Casa de origem, recebeu emendas que transfor· 
maram o seu objeto principal em vendas dos im6-
veis fundonais, tomando-se até mesmo desne· 
cessário disciplinar a utilização desses imóveis, 
caso aprovada a venda. 

Foi oportuna e até indispensável, diante deste 
fato, a negociação feita pelo Senador Meira Filho 
com o Ministro da Administração e que deu ori
gem a essa emenda substitutiva. 

O nosso parecer é que a referida Emenda Subs
titutiva de Plenário, ante sua juridicidade e consti
tucionalidade, aliadas à 'perfeita técnica legislativa, 
merece aprovação, com a emenda "na data da 
publicação desta lei" em lugar de "na ocasião 
da aquisição" no item V do§ lç do art. 1" do 
substitutivo. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
O parecer conclui pela aprovação do substitutivo 
apresentado pelo Senador Meira Filho, com 
emenda. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Solicito ao nobre Senador Alexandre Costa o 
parecer da Comissão do_ Distrito Federal sobre 
o substitutivo de plenário. 

O SR. AI.J!XANDRE COSTA (PFL - MA 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Sempre vou relembrar os tempos; desde que 
cheguei aqui no Senctdo luto pela venda de aparta
mentos funcionais. Devo dizer que não tenho um 
só parente, de qualquer que seja o grau, que ocu
pe apartamentos funcionais. Mas sempre achei, 
também, que não era possível o Governo Federal 
ser o proprietário da maior imobiliária do mundo, 
que é o Fundo de Habitação Rotativa de Brasilia. 

Vi exemplo no passado, quando o Presidente 
Humberto d_e Alencar Castello Branco assumiu 
o Governo, Brasília parada; e mandou vender os 
apartamentos funcionais a quem os ocupava. A 
mim, aos Senadores Virgílio Távora, Nelson Car
neiro, Meira Filho, a quantos, àquela época, ocu
pavam apartamentos do Governo, pagando de 
aluguel uma miséria. Mandou vendê-los. Nós os 
adquirimos e passamos a pagar ao Governo, peJO 
mesmo imóvel, dez ou quinze vezes o valor do 
alugu-el que pagávamos anteriormente. 

Comecei a estudar uma forma de como vender 
esses apartamentos funcfonais aos funcionários 
públicos, uma vez que o Governo é portador, hoje, 
de quase quinze mil apartamentos na cidade de 
Brasília, dando um prejuízo ao Erário de cerca 
de quinze milhões de cruzados nos dias de hoje. 
É o-déficit 

Redigi um projeto, que dei entrada no Senado 
Federal. Lembro-me bem, tenho boa memória, 
que houve até um ligeiro arranhão com o meu 
eminente amigo, o preclaro Senador Nelson Car
neiro, que alegara, na hora da votação, que tam
bém era autor de um projeto, também, neste mes
mo sentido, e não compreendia que o meu pas
sasSe a-frente do seu. Eu lhe respondi na hora 
apenas o seguinte: "Que eu nunca havia usado 
a pirataria como método no Parlamentarismo". 
Eu não sabia que existia um projeto semelhante 
ou igual aqui no Senado da República. E que 
ficaria satisfeito até se o meu parasse e fosse 
incorporado ao dele para que, juntos, os Sena
dores aprovassem aquele de melhores condições. 
Oaro que pelas condições de um grande Parla
mentar, que é o Senador Nelson Carneiro, o dele 
teria sido aprovado primeiro que o meu. 

O meu, potém, foi aprovado e foi à Câmara 
dos Deputados, lá se encontrando já há três anos, 
engavetado, com todos os pareceres favoráveis, 
sem contudo entrar na Ordem do Dia. Como? 
A pedido do Ministro, pois não lhe interessava 
vender os apartamentos funcionais, logo, não lhe 
interessaVa colocar na Ordem do Dia, porque sa
bia da disposição da Câmara dos Deputados em 
vendei esses apartamentos. Essa é uma opinião 
geral na cidade de Brasília, de todos os que habi
tam a ddade de Brasília. 

Paralelamente, o Ministro envia para cá uma 
mensagem, dessa vez governamental, não ven
dendo os apartamentos funcionais, mas regula
ment&ndo o seu uso. A mensagem foi para a 
Cân1ara dos Deputados. Lá, sofreu muitas resbi~ 
ções, mas acabou sendo aprovada com uma 
emenda autorizativa. A justificativa do Senador 
Meira Filho diz que foi com direito adquirido, não 
foi não! Foi autorizativa, prometendo vender aos 
funcionários póblicos. Promessas! Podia ser hoje, 
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amanhã, ou poderia ser daqui a cem anOs._ Apro
varam o pedido, aliás, de autoria do Deputado 
Amaral Netto. De lá veio para cá. Em aquj chegan~ 
do, recebeu emendas, as emendas enumeradas 
pelo lJesidente da Casa, e mais wTI substitutivo 
por mim apresen~Qo e aprovado, unanim~men
te, pe_la Comissão do Distrito Federal. Mas o Minis
trO-Sempre postou-se, não sei se contra Õ meu 
substitutivo, não sei se contra o qu_e nele se conti
nha. Mas, para alegria minha, desejo comunicar 
à Casa que era contra a minha autoria, porque 
a Emenda Substitutiva, que hoje apreciamos, do 
meu eminente colega Senador Meira Filho e dos 
meus eminentes companheiros do Distrito Fede
ral, Pompeu de Sousa e Maurício Corrêa, tem 
todo o espírito do conteúdo do meu projeto, quase 
nada altera, tudo foi aproveitado. E, se mudança 
houve, foi nas taxas de juros, porque eu, muito 
preocupado com o social, coloquei para os apar
tamentos de baixo custo menores juros, para os 
apartamentos de ãlto custo maior a taxa de juros. 
S. Ex'~ porém, unificou tudo na base de 6% ao 
a!lO, qUe é justamente o mercado. Que nada im
porta; que está tudo certo. 

Logo, os Srs. Senadores ouviram a palavra do 
Senador ~elson Carneiro, do Semldor Virgíllo Tá
vora, do Relator, do autor, que é o Senador Meira 
Filho, que fez a justificativa; do Senador Mauricio 
Cor~êa, do nobre Senador pelo Estado dÕ Rio 
e de quantos homens interessados na vida públi
ca, nos interesses do povo brasileiro, que aqui 
defendem a causa. O que se pretende é, não 
somente justo, mas é necessário que fsso se faça 
o mais urgente possível. Não pode, absolutamen
te,_ ser procrastinado na mão do Governo vinte 
mil apartamentos funcionais, apartamentos que 
valem, hoje, cinqüenta mil cruzados de aluguel, 
o cidadão pagando seiscentos, oitocentos cruza
dos de taxas. Alguns desses apartamentos estão 
inacabados, dado o déftdt que eStá havendo na 
Sucad. O Governo põe urha pedra, não ·refõnna 
e não dá ajuda aos moradores. Os que podem, 
consertam às suas custas; os que não podem 
não vão ~olocar o pouco que têm em um aparta
mento, sé não há segurança de adquiri-lo no futu
ro. Então é urgente. S_e há moral- porque moral 
e honellõtidade existem na Emenda substltutiva 
do Senador Meira'Filho- se o objetivo é salutar, 
é de servir aos funcionários póblicos de Brasília; 
se o objetivo ainda é maior, de retirar dos ombros 
do Governo esse grande prejuízo anual, se tudo 
é positivo, não há por que deixar de votá-lo. 

O Sr. Ronan Tito- Permite V.~ um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Ouço o 
aparte de V. ~. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Alexandre 
Costa, sou membro suplente da Comissão do 
Distrito FederaL. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Senador Ronan Trto, peço liceriça a V. E:r para 
lembrá-lo que o nobre Senador está emitindo um 
parecer. Portanto, não pode ser aparteado. 

OSr.Ronan Tito-Eu me reservo para enca
minhá-lo posteriormente. 

O SR. PRESIDEN1E - Em seguida, no en
camiDhamento, V. ~ poderá comentá-lo. 

O SR. AI.J!XANDRE COSTA- Por tudo 
o que disse, se a emenda do nobre Senador alcan· 
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ça o objetivo principal, não vejo porque não votá
lo. E por todas essas razões, pelas lutas que tenho 
travado, o meu parecer não poderia deixar de 
ser favorável à aprovação do projeto .. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
o parecer é favorável à emenda substitutiva de 
Plenário. 

Completada a instrução da matérià, a votação 
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n'i' 283, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projetó de Resolução n9 416; de 1987, relativo 
a pleito do serviço autônomo de água e esgoto 
de Limeira, Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovaf"!1, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humbarto Lucena) -
Passa-se à apreciação da matéria, cuja discussão 
foi encerrada na Ordem do Dia da presente ses
são. 

Votação em tumo único do Projeto de Re
solução n" 146, de 1987, que autoriZa seM
ços autónomos de água e esgoto de Limeira, 
Estado de São -Paulo, ã contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente em cruza
dos a 1.032.653,24 OTN. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido _em Pie-
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, tedação final que s_erá lida pelo 
Sr. }9-Secretário. -

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução- n? 

416, de 1987 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 416, de 1987, que..autoriza o 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Limeira 
(SP) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 1.032.653,24 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Alufzlo Bezerra, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
rr- 416, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal apfovou, nos 
tennos do artigo 42, inCISo VI, da Constituição, 
e eu, ,Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOL!JÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza o Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Limeira, Estado de São Pau
lo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
1.032.653,24 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. -
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O" Senado Federal resolve: 
Art 19 É o SeJViço Autónomo de Água e Es

goto de Umeira, Estado de São Paulo, nos tennos 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambãs do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no va
lor çorrespondente, em cruzados, a 1.032.653,24 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo SA, este na 
qualidade de agente financeiro da operação; desti
nada à execução de obras de ampliação e melho
ria do sistema de abastecimento de água, no Mu
nic;:íj;lio. 

Art. 29 Esta Resoluç~o entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n9 284, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto 
de Resolução n" 429, de 1987, da Prefeitura Muni~ 
cipal de Umeira, Estado São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

--Aprovado o requerimento, passa-se à apreda~ 
ção da matéria. 

Votaç_~_o em turno único do Projeto de Re-
____ :Solução no 429, de 1987, que autoriza aPre

feitura Municipal de Umeira, Estado de São 
PauJo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
1.964.148,60 Obrigações do Tesouro Nacio
nai-OTN. 
Parecer favorável. 

Erif_votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mes-a, redação final que será lida pelo 
Sr. J9 Secretário. 

--É lida a.seguinte 
Redação ftnal_do Projeto de Resolução 

n• 429, de 1937. 

O Relator apresenta a redação fi~! do Projeto 
de Resolução n9 429, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Umeira (SP) a contratar 
operação de crédito no Valor correspondente, em 
cruzados, a 1.964.148,60 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987, -
Alulzio Bezerra, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 429, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eU~ Presidente, prom~go a seguinte 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de U· 
melra, Estado de São Paukt, a contratar 
operação de crédito no valor con-espon~ 
dente, em cruzados, a 1.964.148,60 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Limeira, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2~ 
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1.964.148,60 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto ao Ban
co do Estado çje São Paulo SA, este na qualidade 
de agente financeiro da operação; destinada à 
execução de obras de canalização, avenida margi
nãl, coletor de tronco de esgoto, viaduto, passarela 
e demais obras. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em diScussão a redaçãO -final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussao, a matéria é dada como 
definitivãmé1te aprovada, independente d~_ygta_· 
çã.o, nos tennos· regimentais. - - -- ----

0 Projeto v_ai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo 
Suruagy. 

O SR. DIVALDO SQRUAGY (PFL- AL. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _ 
Srs. Senadores: 

Gostaria de levar ao conhecimento da Casa 
matéria publicada no Jornal de Hoje, Maceió
AL, do dia 26 de novembro de 1987, intitulada: 

DEMAGOGIA E CAMPANHA 
ÀS CUSTAS DE QOEM? 

Nilson Miranda (de Brasília para o JH) 
''Taí; é uma resposta que o povo· alagoano gos

taria de saber do Governador do Estado, Sr. Fer
nando Collor de Mello, que se esmera-em gâstos 
PU.blicos com viagens, inclusive passagens, 
aviões, carros à disposição, hotéis de luxo, entre· 
vistas, reportagens, matérias pagas nos principais 
jornais e revistas do País, espaços eril. programas 
de televisão e rádio. t: uma pergunta que se faz 
em toda parte e a toda hora em Alagoas: quem 
paga as viagens e os jatinhos à disposição do 
Governador e sua comitiva, pelo País afora? 

O Sr. Fernando CoDor, que se mantém insen~ 
sfvel à reivindicação do-funcionalismo público do 
seu Estado, e não se preocupa no custo de duas 
páQ"irúts no Jornal do BrasU, edição do dia 
24- I 1-87 de promoção pessoal e do seu Governo. 
Já que o Sr. Governador fala tanto em mora1idade 
pública e na contenção destes mesmo gr;~SJQs pú~ 
blic:os, por que o Sr. Governador não j)Ublic.;:t 
quanto-cUstóu e quem pagou as suas pâgTnas 
do JB de ter·;a~feira de matéria paga? 



3658 Sábado 5 

A assembléia dos funcionários públicos, em 
greve, rejeitava a proposta do Governo e decidia 
manter a paralisação. Quer dizer, enquanto o Go
vernador continua em çampanha eleftoral e para 
vender uma imagem externa, pouco importando 
que em Alagoas a situação esteja cada dia mais 
difícil, principalmente para o funcionalismo públi
co que há mais de uma semana enfrenta uma 
greve para vencer a resistência_ do Governador 
para obter uma reposição salarial que o Governo 
prometeu e não cwnpriu. Enquanto o funciona
lismo público estadual permanece em greve e 
questiona os propósitos, o Governador de Alagoas 
tem consciência de que suas medidas discrimi
natórias contra o funcionalismo público podem 
abalar sua popularidade, mas isto é coisa que 
vai e vem logo, não há com o que se preocupar. 

O que importa para o Sr. Fernando Collor de 
Mello é a penmmente campanha nacional que 
faz de sua promoção pessoal, mesmo que para 
isto agrave ainda mais a situação do Erário. Nin
guém tem dóvida de que quem governa de fato 
o Estado é o Sr. José Barbosa de Oliveira. Aliás, 
governa, não. Administra no mesmo estilo com 
que há mais de 20 anos administra a Organização 
Amon de Mello. 

AJjâs, o Governo de Alagoas é hoje a própria 
imagem da Organização Amon de Mello. O difícil 
é se saber onde começa uma e acaba a outra. 
O Governo do PMDB do Sr. Fernando Collor de 
Mello tem uma caracteristlca própria: vive de cam
panha e de escândalos. É o que se chama em 
linguagem jomaJística, a busca da manchete a 
qualquer preço. Não importa se a noticia seja 
uma meia-verdade ou até mesmo mentirosa. E 
o que podemos chamar de Imprensa Marron. Há 
censura nos seus órgãos de comunicação: para 
os seus adversários, só existe espaço para a de-
núncia. Não existe o direito de defesa. A calúnia 
é como carvão, quando queima, suja. 

E assim que o Govemàdor tehl üfu estilo pró
prio de Governo e _de promoção. Levou o Tribunal 
de Justiça à execução pública. Investiu contra o 
Tribunal de Contas. Agrediu a Assembléia Legis
lativa Atacou os procuradores e o fundona1isrno 
público como um to_do. Ninguém escapou à sa
nha propagandística e sensadona1ista do Gover
no do Sr. Fernando Collor de Mello. Quem não 
estiver com ele, está contra ele. 

As crises sucessivas no seu secretariado é tam
bém uma forma de Governo. Joga um secretário 
contra outro. O clima é de tensão e de insegu
rança. J:: o resultado permanente de nove meses 
do Governo de mudança do Sr. Fernando Collor 
deMello. 

[sto, porém, o Sr. Fernando_ Collor de Mello 
não diz. Não aflrmél. Não responde. Usa o ataque 
como forma de defesa. O cidadão caluniado não 
tem como se defender. É o terror da calúnia e 
da impunidade, colocados no patamar da verdade 
absoluta, de um Governo demagogo e irrespon
sável Este é o Sr. Fernando Collor de Mello que 
continua de maneira cinica e mentirosa, dizendo 
que fez a reforma agrária nas terras dos usineiros 
e, no entanto, até hoje não se conhece um_ só 
assentamento de um agricultor sem terra no Go
verno de Alagoas. 

Se é um governo transparente, por que não 
reveJa os gastos secretos _das __ verbas dos Gabi
netes Civil e Militar? Por que não diz quem paga 
os jatinhos que ficam à disposição do governador 
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e sua comitiva nas viagens semanais pelo Brasil 
afora? Quem paga as contas dos hotéis cinco 
e"strelas da comitiva do Governador? E os alnlo
ços e jantares com editoras, diretores e repórteres 
nas capitais brasileiras? De onde vem o dinheiro 
para o _lobby nacional pelas colunas dos jornais 
de Brasília, Rio e São Paulo, para citar apenas 
as três capitais? -

Estas questões, se o Sr. Femal-tdo Collor não 
deS_ejar responder à sociedade alag_oana, diga pe
lo menos ao funcionalismo público em greve em 
Alagoas, quanto custa seu orçamento mensaJ, in
cluindo o seu famoso congelamento de subsí
dios? O povo alagoano aguarda a resposta do 
Sr. Governador." 

Aproveito a oportunidade para solicitar a indu
são, nos Anais da Casa, da entrevista do empre
sário José Ribeiro Tolêdo, Publicada no Correio 
Brazlliense do dia 27-11-87: 

DOCaME/'ITO A Q(JE SE REFERE OSR. 
DNALDO SURGAGY EM SEll D!SCCIRSO: 

TOLEDO DESMENTE 
''ROMBO'' NO 1M 

O ex-Presidente do Instituto do Açúcar e do 
Álcool (IM),José Ribeiro Toledo Filho, desmentiu 
ontem a existência de wn "rombo" de 700 mi
lhões de dólares, conforme foi divulgado pelo Mi
nistério da Indústria e do Comércio e que teria 
motivado a sua demissão. 

Para ele, o que existe de concreto são ctividas 
históricas de gestões passadas de empresas em 
forma de avais e que se tomaram agora insusten
táveis devido à crise por que passa o setor e a 
economia do Pafs. -

Toledo Filho que há muito tempo vem diver
gindo das orientações do Ministro José Hugo Cas
telo Branco, denunciou a existência de um movi
mento entre aquele Ministério_ e produtores do 
Sul do País, com o intuito de tomar conta do 
mercado açucareiro naciona1, exercendo a prática 
do dumpfng, prejudicando os produtores nordes
tinos. 

O ex-Presidente do 1M disse ainda que é pre
ciso fazer urgentemente reformas no Instituto e 
que esse assunto foi amplamente debatido há 
cerca de um ano entre os diversos setores interes
sados - produtores, fornecedores e Governo -
cuja proposta teve consenso de todos os produ
tores de cana, açúcar e á1cool do País, com exce
ção de São Paulo e foi enviada ao Ministro José 
Hugo. 

Até hoje, disse Toledo Filho, o Ministério não 
se manifestou e o assunto agora levantado pelo 
interventor é mais "um argumento para justificar 
Q ato do Ministro no bojo de uma manobra política 
partida de São Paulo contra o Nordeste". 

José Ribeiro_Toledo Filho disse que está tran
qüilo e que voltará para a ,iniciativa privada sem, 
contudo, distanciar-se das questões que dizem 
respeito ao setor canavielro, principalmente o do 
Nordeste, continuando a dar sua contribuição pa
ra que o Brasil vença a sua atual crise económica 
e política "sem ódio e sem medo". 

QuaJ o mQtivo principal de sua saída do 
JAA? 

_Há vários anos a administração ·do Ministério 
da_ Indústria e ào Comércio vem tutelando, de 
maneira exagerá.da, o IAA, retirando-lhe todos os 
poderes previstOs em lei para a boa gerência do 
~ sucro-alcooleiro do Pais. Por lei, a autarquia 
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tem total autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial. A tentativa da minha ·administração 
em recuperar ã autonomia, a iinagem e o prestígio 
do Instituto conflitou, fortemente, com a tecnqbu
rocracia do Ministério, apoiada pelo Ministro José 
Hugo. Além d!sto, o interesse regional de São 
Paulo em· enfraquecer o Instituto e, via de canse· 
qüência, abrir mercados para a colocação do seu 
produto na região Nordeste e noutras regiões ini
cialmente a preços de dumplng, objetivou mutilar 
o setor e assestar um golpe de morte nos produ
tores nordestinos, abrindo inclusive espaço no 
mercado internacional de açúcar, hoje ocupado 
pelo Nordeste. A estratégia montada no Ministério 
está a servir, assim, exclusivamente aos interesses 
da região produtora mai.s rica do País, ameaçando 
a sobrevivência do setor canavieiro do Nordeste 
e de outras regiões brasileiras menos competi
tivas, como, por exemplo, o Estado do Rio. Enfim, 
uma política antinacional, que, segundo entendo, 
contraria as considerações de ordem sociaJ e polí
tica maiores que devem orientar o serviço público 
e a intervenção do Estado. O atual GoVerno inter
vém no setor e tem vergonha de fazê-lo, de assu
mir essa posição, de maneira pública. Ocorre que 
todos os países produtores- de cana do- mundo, 
mantém alguma forma de intervenção ou con
trole de modo a proteger as comunidades depen
dentes da economia canavieira, tendo em vista 
o a1to índice de mão-de-obra empregado e as 
constantes _tlutuaçôes de preços do produto no 
mercado intemadona1. A Austrália, um dos paraí
sos da iniciativa privada, país economicamente 
estável, intervém na atividade de forma muito 
mais intensa do que o Brasil. 

E sobre as acusações feitas na portaria mi· 
nisterlal que provocou o seu afastamento, 
o que tem a dizer? 

-As acusações são vagas e imprecisas. Ne
nhuma delas resiste a uma análise mais aproflm
dada. Serviram apenas de moldura, de arcabouço, 
ao ato político que gerou o meu afastamento. 
Veja-se, por exemplo, a acusação sobre a omissão 
de fiscaJização da autarquia nas empresas. Todo 
o açúcar comercializado no mercado interno re
colhe aos cofres do T escuro Nacional25 por cen
to de taxas de conbibuições conforme previsto 
nos Decretos-leis n9s_ 308 e 1.952. No rri6mento, 
o índice de inadimplência é da ordem de 20 por 
cento totalmente explicada em função de uma 
política de preços absolutamente defonnada, pra
ticada e reconhecida pelo próprio Governo, e que 
penaliza os produtores das regiões mais pobres. 
Entretanto, todas as contribuições não recolhidas 
são objeto de notificação pela fiscalização do Insti
tuto, cujos processos são julgados pelo conselho 
deliberativo e cujos vaJores se contabilizam e se
rão pagos com múltas, juros e correção mone
tária. O Instituto nada perde e nada perdeu. O 
que existe é uma situação conjunturalmente des
favorável ao setor, como de resto_ a outros setores 
- inclusive a própria Petrobrás. que não recolhe 
a contribuição compulsória ao FND sobre_o á1cool 
carburante. 

Mais duas outras acusações levantadas na por~ 
taria ministerial em referência e que gostaria de 
rneodonar~_o _ _d_est_I.HDprimento _de_limites _orça
mentários e a Politica de exportação. 
_ Quanto à execução orçamentária, o assunto 

é facilmente expl!cável tendo em vista que o orça
mento do Instituto para I 98~, em plena fase de 
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euforia do Plano Cruzado, previa uma taxa de 
inflação zero. Este orçamento refere-se a recursos 
para compra de açúcar de exportações e paga .. 
mento de taxa de equalização de preços. 

Cõní--ã inflação disparada neste ano de 1987, 
foram necessários diversos ajustes orçamentá~ 
rios, fato que ocorreu em toda a administração 
pública do Pais e não somente no JAA. Tiverhos 
que viver a realidade de uma execução orçamen~ 
tária, no seu dia~a-dia. 

Com relação à política de exporla.Ção, a posição 
do IAA, na minha gestão, teve por objetivo contri
buir ao saneamento do mercado internacional e 
a reduzir o níveJ de comprometimento de volumes 
de açúcar com vendas para entrega futura, e tanto 
isto é verdade que, salyo novas vendas a serem 
realizadas, após embarcar o açúcar nesta safra 
87/88, todo o açúcar comprometido, a partir' de 
então, será apenas da ordem de 1,4 milhão de 
toneladas - ou seja, menos de 50 por cento 
da produção normal de açúcar para exportação. 
A polític:a que segui deixa, portanto, um saldo 
físico de exportação futura para o Pais negociar 
em condições mais vantajosas, considerando o 
fato de que há em -curso um processo de recupe
ração de preços no mercado internacional. 

E qual a sua opinião sobre a idéia do Inter
ventor de que o IAA precisa de uma refonnu
laçio admlnlstrativa? 

-De fato, o Instituto carece de profundas refor
mas, tanto é que, há cerca de um ano, o assunto 
foi amplamente debatido entre os diversos seg
mentos interessados-prod~ores, fornecedores 
e GoVerno, quando se formalizou uma proposta 
de reforma administrativa do IM e enviada ao 
.Ministro José Hugo. Este documento teve o con
senso de todos os produtores de cana, açúcar 
e álcool do País, com exceção de São Paulo, cujos 
representantes não assinaram o documento. As
sim, a reformulação administrativa tem de ser feita 
e, desde aquela época, o IAA aguarda a manifes
tação do Ministério da Indústria e do Comércio, 
que até hoje não ocorreu. A reformulação agora 
levantada é mais um argumento para justificar 
o ato do ministro, no bojo de uma manobra polf
tica partida de São Paulo contra o Nordeste. 

E a propósito do alegado "rombo" de 700 
mDhõeo de dólares no IAA? 

-Simplesmente não existe "rombo" algum. 
O que existe, de fato, são díVidas históricas de 
diversas empresas produtoras para com o Insti
tuto do Açúcar e do ÀJcooi referentes basicamente 
ao pagamento de avais que foram honradas pelo 
IAA, e autorizadas pelo próprio Conselho Mone
tário em gestões muito anteriores à minha. 

Essas dívidas 5erão integralmente pagas ao IM 
de acordo com a real capacidade financeira das 
empresas conforme programa de saneamento re
centemente aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

E agora, qual o seu caminho pessoal e polí
tico? 

-Volto à iniciativa privada sem contudo distan
ciar-me das questões que dizem respeito ao setor 
canavieiro, principalmente do Nordeste, conti
nuando a dat minha contnbuiçáo para que o 
Brasil vença a sua atual crise econômica e política, 
"sem ódio e sem medo", como fo! dito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -~ 
Concedo a paJavra ao nobre Senador Francisco 
RoHemberg. 
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~. O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguint~ discursa.) 
-Sr. Presidente, Ses. Senadores: 

O tema de meu pronunciamento é a reparação. 
É, propriamente, a satisfação devida pelos indus~ 
trials brasileiros ao Senador Albano Franco, injus~ 
tamente ofendido por ter proferido voto equ_ivo
C:ado na CornrssãO- de SiStematização, manifes~ 
tando-se favorável ao monopólio da União no _que 
diz respeito à distribuição dos derivados de pe
tróleo. 

Todos nos lembramos da repercussão do epi
sódio na imprensa. E todos nos lembramos dos 
maledicentes comentários proferidos contra o 
eminente Constituinte, sobretudo no seio das 
classes empresariaJs. Houve até mesmo quem 
sugerisse que o nobre Senador Albano Franco 
deveria ou renunciar ao cargo ·de presidente da 
Confederação Nacional da Indústria ou afastar-se 
das funções de ~enador da República. 

De pronto, o insigne Senador mereceu o justo 
desagravo por parte do Senado Federal. 

Assjm, na Sessão Extraordinária do dia 21 do 
mês findo, os eminente;; senadores Virgilio Távo
ra e Fernando Henrique Cardoso, falando como 
lideres de seus partidos, manifestaram-se, em 
oportunos ptom:tnciarnento.S; nos quais, de ma
neira insuspeita, conbibuiram para a restauração 
da verdade sobre o episódio. Vários outros ilustres 
constituintes associarain-se em apartes às decla
rações dos riobres oradores para tomar públic:o 
seu testemunho pessoal quanto às constantes de
monstrações de veracidade e honradez que sem
pre perceberam na correta e coerente conduta 
do nobre Senador Albano Franco. Homenagea~ 
ram-no, naquela sessão, os üustres Senadores 
Jarbas Passarinho, Mar-condes Gadelha, Cid Soa
bóia de Carvalho, Raimundo Lira, João Menezes 
e Nelson Carneiro. As palavras destes nobres 
companheiros. juntei as minhas, portadoras de 
solidariedade ao Senador Albano Franco. 

Embora não com a mesma presteza manifes
tada pelo Senado Federal - mas nem por isso 
com menos sinceridade-, também os industriais 
brasileiros vieram a público para manifestar a soli
dariedade da dasse ao ilustre Presidente da Con
federação Nacional da Indústria, cuja imagem ten
taram denegrir uns poucos empresários, mais in
teressa-dos em questões de cunho regionalista 
que comprometidos com a verdade, sempre úni
ca e soberana. 

Recentemente, reunido em Brasí1ia, o Conselho 
de Representantes da CNL divulgou nota em que 
apresenta o resultado da análise feita sobre o Pro
jeto de Coflsfituiçào da Comissão de Sistema
tização. 

Dignas de destaque9 no documento dos 
Industriais, são as wmndas às ali"llldades 
do Senador Albano Ptanco, na Assembléia 
Nadonal Constituinte. 

Eis alguns trechos da nota, datada de 25 de 
novembro de 1987: 

"No trabalho realizado, há que se destacar, pela 
posiçllo que ocupa na ConStituinte, a figura do 
líder da Indústria e Senador da República, Albano 
Franco, que conta com o respeito, o reconhe
cimento e a confiança de seus companheiros. 

"Com o apoio de seus pares e pelo comprome
timento voluntariamente assumido com a causa 
a"tdériterii.~irlte defendida pelos empresários, o Se
nador Albano franco - temos certeza - conti-
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nuará a desempenhar relevante papel no aperfei· 
çoo_mento da Constituição, para que ela, afinal, 
consagre as idéías renovadoras e progressistas 
do empresariado, atento aos sérios desequilíbrios 
sociais e regionais que impedem o desenvolvi· 
mente do Brasil. 

Destarte, o Presidente Albano Franco continua
rá contando conosco na sua importante tarefa 
de defender os princípios da livre iniciativa". 

O teor da nota, certamente, repara, pública e 
oficialmente, o silêncio temporário da class_e in
dusbial perante o engano involuntariamente co~ 
metido. Mais que isso, revitaliza a verdade e a 
justiça. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de se destacar, 
também,- a nota datada de 25 de novembro de 
1987, da Bancada de meu Estado na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federa], em favor 
do nobre Senador Albano Franco. Ei-la, na sua 
íntegra: 

"A Bancada de Sergipe na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal manifesta sua solida· 
riedade ao ilustre colega, Senador Albano Franco, 
no momento em que Sua Excelência está sendo 
vítima de torpe campanha, já plenamente identi
ficada. 

"Os sergipanos e seus representãnte$ na Câ
mara dos Deputados e no Senado Federal conhe
cem, de perto, a origem, a formação e a conduta 
do eminente Senador Albano Franco. 

"Sua posfção politica em defesa da livre inicia
tiva e sua ação à frente da Confederação Nacional 
da lndústria constituem orgulho para seus coesta
duanos que, inconformados com as explorações 
que estão sendo feitas desse episódio, vêm pro
testar de forma enérgica. 

"O Senador Albano Franco merece o respeito 
daquefeS,que desejam um Brasil livre, soberano, 
e com urna classe empresarial forte e unida." 

Desejo, aínda, trazer ao conhecimento da As
sembléia Nacional Constituinte os termos do Re
querimento n9 226/87, de 24 de novembro de 
1987, aprovado unanimemente pela Assembléia 
Legislativa do Estado de Sergipe, de autoria de 
S. Ex.' o Deputado Djenal Queiroz: 

"Considerando que, recentemente, em razão 
de voto proferido por equívoco e, mesmo após 
reconhecer o engano cometido e retificando-o, 
na Comissão de Sistematização da Assembléia 
Nacional Constituinte, foi o Senador Albano Fran
co alvo de críticas injustas e mordazes, que repre
sentam, em última instância, tentativa dirigida de 
desestabilização do seu mandato à frente da Presi
dência da CNI; 

"Considerando que seu passado de atitudes 
claras e inequívocas o tem credenciado como 
líder do empresariado nacionaJ; 

"Considerando que a sua permanência à frente 
da CNL muito significa para o Nordeste e, particu
larmente, para Sergipe; 

"Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, seja 
enviado expediente ao Senador Albano Franco, 
interpretando o sentimento de seus coestadua
nos, manifestando o repúdio desta Casa à campa
nha insidiosa de que está sendo vítima e a solida· 
riedade ao seu trabalho à frente da Confederação 
Naciona1 da Indústria." 

Externo, também irrestrita concordância com 
os termos da Moção n9 2/87, de 18 de novembro 
de 1987, aprovada. pela Câmara Municipal de Ara-
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caju, de autoria do ilustre Vereador José Lopes 
de Menezes, que tem por objetivo manifestar ao 
nobre Senador Albano Franco a solidariedade da-
quele Legislativo. ,_ 

Para o conhecimento de V. EJ.r', passo a ler 
a referida moção: • 

"Considerando que recentemente, em razão de 
voto proferido equivocadamente na Comissão de 
Sistematização da Assembléia Nacional Consti
tuinte, o Senador_ Albano Franco foi alvo de cam
panhas aparentemente reprobatórias mas, que, 
na essência, objetivavam des_estabilizar a grande 
administração que empreende à frente da Confe
deração Nacional da Indústria - CNI; 

Considerando, também, que, a despeito da co
ragem de reconhecer publicamente o lamentável 
engano cometido, o Senador Albm1o Franco con
tinua sendo sacrificado por críticas mordazes, cu
jo resultado final pretendido é seu afastamento 
da Confederação Nacional da Indústria - CNI, 
para viabilizar a ascensão de representantes de 
Federação do Centro-Sul do País; 

Considerando, ainda, que pelo passado de ativi
dades cristalinas e inequívocas, pela seriedade no 
tratamento da coisa pública, pela capacidade de 
trabalho demonstrada e pela competência empre
sarial e política, bem como pela profícua gestão 
à f!ente da aludida Confederação Nacional da In
dústria- CNI, o Senador Albano Franco elevou 
bem alto o nome de Sergipe, não somente no 
vasto território brasileiro, mas além-fronteiras des
te e de outros Continentes; 

Considerando, entretanto, que a permanência 
atuante do Senador _enfocado na Confederação 
Nacional da Indústria_ e na Assembléia Nacional 
Constituinte é imprescindível para o Brasil e para 
os brasileiros; 

Considerando, finalmente,_qúe, em momentos 
como esses, não devemos no_s omitir no apoio 
irrestrito ao conterrâneo _e, sobretudo, ao irre
preensível e ínclito hqmem público. 

Nós, os integrantes da Câmara de Vereadores 
de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, externa
mos irrestrita solidariedade ao Senador Albano 
Franco pelo muito -que deu e tem a dar ao Brasil 
e aos brasileiros. 

Sr. Presidente, Srs. Consti_tuintes, tenho,a plena 
convicção de que os documentos a que acabo 
de referir-me serviram, todos eles, para colocar 
em relevo as indiscutíveis virt_u.des do nobre com
panheiro Senador Albano Franco. 

Estou certo, assim, de que o episódio do voto 
equivocado em nada maculou a honra do Presi
dente da Confederação Nacional da Indústria. An
tes, tem sido motivo para enaltecer-lhe as quali
dades. 

Por fim, estou convencido de que nada mais 
me resta senão juntar-me a todos os que estão 
solidários com S. Ex' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presjdente, Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senad9r Ruy Bacelar. 

O SR. ROY BARCELAR (PMDB - BA Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr-:- Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em 1963, através da Lei n~ 4.214, foi criado 
o sistema de Previdência Social para o homem 
~o campo. Por falta de embasamento econômico-
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financeiro tudo não passou de uma bela promes
sa, sem qualquer exeqüibilidade prática. 

Com isso o trabalhador rural continuou margi
nalizadq n_, viCk:l previdendária brasileira, apesar 
de contar com todas as_ garantias no texto legal. 

Somente em 1967, at.rav& do ~creto-L,ei n~ 
276, institucionalizou-se o Funrural, que apenas 
1J1erec_era wna simples referência no Estatuto do 
Trabalhador Rural. 

__ O Ftmrural foi montado com um esquema ex
tremamente simplificado no que tange a sua ope
racionalidade e totalmente desburocratizado. E 
assim ganhou _corpo e prestigio, passando a ser 
respeitado pelo seu trabalho. 

O Decreto n9 69.919, de 11-1 ~ 72, apurou o 
ReglÚamento do Programa de Assistência ao Tra~ 
balhador Rural e criou, no art. 98, a figura do 
Representante Local, ç_omo órgão de execução 
do Programa. __ _ 

Os Representantes previdenciários são consi
derados autoridades em seus locai!? de trabalho 
e têm wna enonne responsabilidade, mas não 
têm o reconhecimento do MinJstérlo da Previdên
cia Sodal. Foi criado para eles um sistema de 

_ remuneração individual~ através de_ contratos sem 
nenhuma garantia quanto aos direi_tos trabalhis
tas. 

Esses Representantes prestam wn grande ser
viço ao Pals, trabalhando mais de 8 horas por 
dia, sem direito a férias, 139 salário e ainda tendo 
que arcar com a manutenção de escritórios, fun-

- cionários, material de expediente e com um salá
rio que varia de Cz$ 4.000,00 na sua maioria e 
poucos com Cz$ 11.000,00. 

Se tal procedimento era explicável à época de 
sua implantação, pela precariedade dos serviços 
com que a Instituição se defTQntava, hoje é injusti
ficável a manutenção desse stal:uJ; quo, pois o 
Funrural é uma iniciativa vencedora e consoli
dad_ª-, _ _A {!,.!,Z da Çonsolidaç~o f)as Leis do Trabalho 

_e-da Convenção de Genebra, aprovada pela OrT 
e adotada pelo Brasil, não podemOs aceitar e per
mitir a prestação continuada de serviço, sem as 
garantias legais. 

Essa slttlação tem gerado inúmeras reclama
ções trabalhistas, cujas sentenças finais têm reco
ilhe<:Tdo o. vínculo empregatício dos Represen
tante; Locals com o Ministério da Previdência e 
coodenado os cofres Públicos a pagar todas as 
obrigações trabalhistas que têm sido negadas a 
esses árduos representantes rurais. 

A notícia da extinção das Representações Lo-
-_çais n~ áreas onde haja agências da Previdência 

Social trouxe muita inquietação aos 371 Repre
sentantes no meu Estado, pois tal medida geraria 
o desemprego de mais de 50% dos nossos repre
sentantes_ previdenciárlos e agravaria as condi
ções de atendimento, pois essas agências não 

-- têm as condições mínimas necessárias para aten
der, com regularidade e eficiência, milhares de 
pessoas que as procuram diariamente. Provoca
ria, sem dúvida, o aumento das filas de atendi
mento e significaria um desrespeito à pessoa hu
mana, com sensíveis preju[zos para os aposen
tados. Em alguns casos, a agência é pequenina, 
sem nenhuma infra-estrutura ou equipamento e 
com _ _um quadro funcional insuficiente para aten
der à demanda de serviços. Se existem irregula
Iidades ou ineficiências dos Representantes previ
denciários, temos que procurar corrigi-las e aper
feiçoar o seu funcionamento. 
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Muitas vezes ocorrem indicações politicas sem 
a necessária constatação de qualificação,.idonei~ 
dade e isenção. Por outro lado, há representantes 
que prestam serviço ao nosso povo há mais de 
10 anos e que, merecem todo o nosso apoio 
e_,feçonhecimento._ __ -. . . _. 

A Associação dos Representantes Previdenciá
rios Rurais da Bahia trás ao conhecimento da 
opinião pública uma denúncia que merece uma 
resposta do Ministério da Previdência. Segundo 
o referido órgão, alguns representantes previden
c_iários não recebem pagamento há 4 meses e, 
em alguns casos, há 8 meses. O Ministério da 
Previdência não cumpre a sua parte no contrato 
feito com esses representantes. 

O lapas debita toda essa situação aos entraves 
burocráticos, mas é inadmissível que essa situa
ção possa existir por tanto tempo, comprome
tendo todo o atendimento previdenciário aos mi
lhares de trabalhadores rurais que já enfrentam 
problemas graves para garantir a sua sobrevivên
cia. 
_ . O Ministério da Previdêhcia precisa resgatar a 
sua dívida com essa catergoria e dar-lhe digni, 
dade; garantir a esse contingente de brasileiros 
abnegados a se_gurança e a tranqüilidade neces_.. 
sári_as para que eles possam desempenhar o seu 
importante papel junto à comunidade. 

_Precisamos emprestar o nosso apoio ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 244, de 1983, que determina 
a contratação, pelo Regime _da Consolidação das 
Leis do Trabalho,_dos representantes do F unrural 
que contem mais de 2 (dois) anos de efetivo exer-
cício no cargo. -

A medida é das mais justas, Senhor Presidente 
e Senadores pois os representantes já não pog.. 
suem nenhuma outra atividade, fixando-se exclu
sivamente na função e dela tirando o sustento 
das suas famílias. 

Nas condiç~s atuals o INPS pode dispensá-los 
até rriesmo atrav-é~_de um tel_efonema, desde que 
haja alguma pessoa influente interessada no car
go para wn afilhado político. 

A aprovação desse projeto é uma forma de 
moralizar o processo de funcionamento das re
presentações locais, não permitindo a sua mani
puJação através dos interesses políticos, nem 
sempre condizentes com os interesses da comu· 
nidade e do Ministério da Previdência. 

Através dessa medida saneadora, precisamos 
garantir o preenchimento desses cargos, a partir 
&: sua vacância, mediante concurso, sepultando 
de vez a prática da indicação pelo critério político
partidário. 

Essa foi a proposta do ex~Ministro da Previ
dência Social, Dr. Raphael de Almeida Magalhães, 
dentro de um leque de medidas saneadoras "'nun
ciadas em exposições feitas no dia 19 de agosto, 
nesta Casa, e no dia 26 do mesmo mês, na Câma
ra dos Deputados, quando anunciou a elaboração 
de estudos para a fixação de __ diretrizes para o 
funcionamento da Previdência Social. 

O que não se pode admitir é o tratamento dis-
pensado aos atuais representantes do Funrural 
pelo Senbor Presidente da República que, ut:Jlizan· 
do métodos condenáveis de fisiologismo político, 
vive atendendo solicitações daqueles que lhe são 
eventualmente favoráveis, curvando-se a seus ca
prichos, dentre êles, o do alongamento do seu 
frãcassadO- período governamental. Dai por que 
não aceitarmos que a escolha dos representantes 

~ 
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do Funrural seja feita arbttrária. e aJeatoriamente, 
sem atender aos padrões mfnimos de dignidade 
e competência. 

Devemos fazer justiça àqueles que, com abne
gação, muito têm feito em favor dos menos favo
recidos que vivem no campo, e vêm prestando 
tão relevantes serviços á Previdência Social. 

Fica aqui registrado o meu apelo no sentido 
de aprovarmos a proposta de efetivação dos 
atuais representantes do Funrural nos nossos rnu
nidpios, pois assim estaremos fazendo justiça a 
essa categoria e dando a nossa contribuição para 
a moralização dos serviços da Previdência Social. 

Outro assunto me b'az à tribuna, Sr. Presidente 
e SrS. Senadores: 

A criação das Zonas de Processamento de 
Exportações (ZPE) é uma proposta inovadora, 
densa de excelentes perspectivas de resultados 
sumamente positivos, encaminhada à aprovação 
do Presidente José_Samey pelo Ministro da Indús
tria e do Comércio (M.IC), José Hugo Castelo Bran
co, que tem como finalidade básica acelerar o 
processo de desenvolvimento das regiões Norte/ 
Nordeste, através de iniciativas concretas, visando 
instalar empresas vinculadas à produção de bens 
destinados à exportação, que funcionariam sob 
regime aduaneiro especial. 

Além de corrigir as graves tendências atual
mente verificadas de deterioração das nossas 
contas externas,. as referidas Zonas de Processa
mento de Exportações (ZPE) seriam localiza
das, de início, em áreas seledonadas, errl São 
Luís, Fortaleza e Recife, cujas condições sáo extre
mamente favoráveis à criação de complexos in
dustriais, porque dispõem de portos razoavelmen
te bem equipados. 

A captação das divisas que a Nação tanto preci
sa, em virtude das perspectivas de desemprego 
e recessão geradas pela inflação seria bastante 
para justificar a criação das mencionadas ZPE. 

De fato, produzir e incrementar as exportaçóes 
são, incontestavelmente, imperativos essenciais 
ao desenvolvimento global daquelas regiões do 
País, em face das _oscilações e impactos de uma 
ameaçadora conjuntura economicamente infla
cionária e recessiva, e politicamente turbulenta. 

As críticas apressadas, formuladas por repre
sentantes de alguns setores industriais inconfor
mados, foram prontamente refutadas e pulveri
zadas pelo Ministro José Hugo Castelo Branco, 
porquanto resultavam de completo desconheci
mento do assunto e da experiência de cerca de 
480 zonas de livre comércio em pleno funciona
mento, localizadas em 85 países. 

O Ministério da Indústria e do Comércio, antes 
de submeter ao eminente Chefe da Nação o pro
jeto de criação das ZPEs em áreas estrategica
mente localizadas nas Regiões Norte/Nordeste, 
efetuou sérias e profundas aná~ses do problema 
durante vários meses, concluindo pela imperiosa 
necessidade de sua criação. 

Evidentemente, o governo e o povo de Sergipe 
receberiam, com justificada satisfação e entusias
mo, a patriótica e oportuna iniciatiVa do Ministro 
José Hugo Castelo Branco--;-porque em Aracaju 
já foram acionadas providênciais irreversíveis no 
sentido da construção do porto de Sergipe, com 
investimentos substanciais da ordem de 200 mi
lhões de dólares. 

Tais recursos asseguram ã conclusão das obras 
desse magno emprendimento no primeiro se-
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mestre de I 990, quando o porto de Sergipe co
meçará a desempenhar as suas funções primor
diais no tocante ao escoamento da produção do 
grande complexo mineral, qufmico-e petroqui
mico, programado para o pleno aproveitamento 
das potencialidades minerais, agrolndustriais e 
económicas do Estado. 

A localização de uma Zona de Processamen
to de Exportaç6es (ZPE) em Aracaju, se impõe, 
por conseguinte, como complementação indis
pensável à consolidação do pólo de desenvol
vimento já delineado, matriz geradora de uma 
substancial quantidade de novos empregos, in
corporação de tecnologias avançadas, aumento 
da produtividade e estímulo às transações com 
o exterior. 

Aproveitando o ensejo, formulo um veemente 
apelo ao eminente Presidente José Samey e ao 
Ministro José Hugo CasteJo Branco, no sentido 
de que, simultaneamente com a construção do 
porto de Sergipe, seja também instalada, em Ara
caju, uma das Zonas de Processamento de 
ExportaçcM:s (ZPE) programadas para o Norw 
deste. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wew 
dekin. 

O SR. NeLSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Vemos com reserva o projeto de decreto-lei 
de iniciativa do Ministro da Indústria e do Comér
cio, José Hugo Castello Branco, que autoriza à 
Poder Executivo a criar Zonas de Processamento 
de Exportação - áreas delimitadas em que se 
pratica o livre comérc!o de bens e serviços. Traw 
ta-se de um recurso de que se têm valido, com 
sucesso, cidades-estado como ·Singapura, Hong
Kong e outras que não têm recursos naturais nem 
mercado interno. Obviamente, não é o nosso ca
so. 

Reconhecemos que elevados propósitos de~ 
vem ter movido o titular da Pasta da Indústria 
e dQ Comércio a propor a criação dessas áreas 
especiais, visto que o art. 1 ~ do mencionado pro
jeto fala em "fina!idade de fortalecer o balanço 
de pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais 
e promover o desenvolvimento tecnológico, ecow 
nômico e social do País". Não acreditamos, pow 
rém, que esses objetivos sejam alcançados atra
vés da medida proposta. Aliás, a matéria é polé
mica, tem sido objeto de debates e controvérsias 
e não logroq consenso sequer na esfera do Poder 
Executivo. 

-Haja vista as notícias veiculadas pela imprensa 
de que o Ministro Bresser Pereira, da Fazenda, 
não aprova inteiramente a proposiÇão. Consta que 
S. Ext tentou submetê-la à discussão em reunião 
do Conselho Nacional de Comércio Exterior 
(CONCEX), mas teve de retiráwla _da pauta após 
receber um telefonema do Palácio do Planalto 
desaconselhando o debate. 

Essa noticia causou-nos estranheza, porque 
consideramos necessários os debates. Eles de
vem ser incentivados, não desestimulados, para 
que se'esgotem os argumentos favoráveis e con
trários, para qúe se apurem não apenas as vanta
gens, mas também as desvantagens decorrentes 
da implantação das zonas de processamento de 
exportação, enfim, para que haja o discernimento 

necessário à tomada de decisão. E o- Ministro 
da Fazenda predsa ser ouvido sobre a matéria, 
dada a sua complexidade, abrangência e óbvias 
implicações na polftica econômlca. Aliás, a equipe 
de S. Ex!' concorda com a liberdade cambial e 
o livre comércio assegurados pelo projeto, mas 
faz sérias restrições_a três pontos básicos: "a isen
ção do Imposto de renda relativo ao lucro das 
atividades das zonas de processamento de expor
tação, que valeria por dez anos; o prazo de autori
zação para o funcionamento das zonas, que tam
bém é de dez anos; e, finalmente, a prorrogação 
do prazo por mais dez anos" (in Jornal doBrasB, 
23-Jl-87). 

Parece-nos evidente que também o Ministro 
da Ciência e Tecnologia deve ser ouvidõe sua 
opinião devidamente considerada. Isso porque as 
zonas de processamento de exportação vão atrair 
indústrias diversas, inclusive de alta tecnologia, 
e as facilidades _e isenções de que gozam anularão 
qualquer esforço da indústria nacional. O que será 
da reserva de mercado, tão necessária para protew 
ger a indústria nascente, como a dos microcomw 
putadores? Como explicar a posição aparente
mente fume do Presidente José Samey ante as 
pressões de Washington para que a Microsoft ti
vesse acesso ao mercado brasileiro, protegido pe
la Lei de Informática? Podemos deduzir que essas 
pressões surtiram efeito. 

Não nos iludamos: não haverá transferência de 
tecnologia. Não vamos adquirHa através de emw 
presas estrangeiras instaladas nesses paraísos fiS
cais, pois elas se limitarão à montagem de peças 
importadas. 

Além disso, a isenção de impostos, as facilida
des de importação e a possibilidade de venda 
no mercado interno através da flexibilização da 
legislação e do contrabando ~ que já é uma 
realidade na Zona Franca de Manaus - benefi
ciarão _o produto estrangeiro e alijarão o produto 
nacional, sem condições de competitividade. Per 
demos inviabilizar o desenvolvimento das indús
trias de bens de produção -química fina, mecâ
nica de precisão e informática- porquanto estes 
poderão ser importados pelas empresas instala
das nas áreas especiais por preços inferiores aos 
de seus similares nacionais, que não gozam dos 
mesmos privllégios. 
. Parece evidente que a proposta de criação das 
zonas de processamento de exportação contraria 
frontaJmente a política industrial e tecnológica em 
vigor, que visa a implantar, no País, uma indústria 
modema de bens de produção, sob controle na
cional e com capacidade tecnológica própria; 
conflita, pois, com a Lei n<> 7 232, de 1984, que 
orienta a Politica Nacional de Informática, e com 
o Projeto de Lei da Oimara n~ 24, deste ano, 
que dispõe sobre a proteção da propriedade inte
lectual _de programas de computador e sua co
mercialização no País, recentemente aprovado 
pelo Senado Federal. É verdade que o projeto 
de decreto--lei em apreço, em seu art. 1 O, estabe
lece que "a instalação de empresas de informática 
nas ZPEs ficará sujeita ao disposto nos arts. 24 
a 29 da Lei n" 7.232, de 29 de outubro de 1984". 
Mas seria necessário que a instalação dessas em
presas ficasse inteiramente sujeita à Lei n" 7 232 
e legislação subseqüente, cujas diretrizes confliw 
tam com esse projeto. Mesmo que se tratasse 
de empresas nacionais, os resultados não seriam 
diferentes. 
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Ora, justamente para preservar e viabilizar o 
desenvolvimento tecnológico nacional foi criado 
o Ministério da Ciência e Tecnologia. Seria o caso 
de se extinguir esse Ministério, porquanto serão 
totalmente frustrados os seus oQJetivos se forem 
implantadas as zonas de processamento de ex
portação. 

Embora o desenvolvimento tecnológico seja 
matéria de competência do Mi_rnstêrlo da Ciência 
e Tec:nologia, este Ministério, assim como os de
mais e a sociedade civH estão excluídos do pro
cesso de decisão, e o Congresso Nacional será 
chamado apenas para aprovar ou rejeitar o decre
to-lei, depois de editado. 

Rejeitamos. pois, veementemente, a forma co
rno a proposta de criação das zonas de processa
mento de exportação está sendo encaminhada 
pelo Ministro da Indústria e do Comércio - ela 
deve ser encaminhada ao Congresso Nacional ~ 
através do projeto de lei, para que seja ampla
mente debatida pelos congressistas, ouvidos os · 
mais renomados técnicas e economistas nacio
nais. Aliás, não se trata de matéria_ urgente, e não 
nos parece que esteja amparada pelo art. 55, Item 
ll, da Constituição vigente. -porquanto diz respeito 
à economia nacional, não propriamente a frnan
ças. Consideramos, pois, o projeto de decreto-lei 
inconstitucional, e sua proposição desautoriza a 
própria Assembléia Nac:ional Consútuinte, que 
abole o instituto do dec::reto-lei no seu Projeto 
de Constituição, tal como é hoje utilizado. 

Sr. Presidente, Srs. S~nadores, não temos ra
zão, pois, para esperar que as zonas de processa
mento de exportação, se instaladas, atinjam os 
objetivos de sua criação, ewressos no art. ]9 do 
projeto: fortalecimento do balanço de pagamen
tos, redução dos desequilíbrios regionais e pro
moção do desenvolvimento tecnológico, econf>.. 
mico e social. 

Já dissemos porque nos parece que elas invia
bilizam o desenvolvimento tecnológico. Por exten
sáG, !rw:iabi!izam também o desenvolvimento eco
nômico e social, pois este se obtém através de 
um processo econômko baseado em infra-es
trutura sólida, que promova a difusão do efeito 
econômico interno, gerando unidades produtivas 
integradas à região. A política indusbial vigente 
tem-se orientado, até agora, nesse sentido. Haja 
vista os pólos de desenvolvimento instalados no 
Nordeste, como o de Cam_~Jçari, o Álcool-Químico 
e o Minero-Metalúrgico, que têm atuado como 
verdadeiros centros irradiadores do progresso e 
da integração nacional. A política industrial tem 
de considerar as peculiaridades regionais, sem 
perder de vista a OP.rsnPMiv:o~ n..,,..; .... .,..,.J 

O próprio desenvolvimento social limitado a 
áreas predeterminadas é ilusório, porque sem ba~ 
ses sólidas: resume-se ao emprego de mã<rde
obra não-qualificada, que melhor seria aprovei~ 
tada em planos de desenvolvimento agroindus
trial mais estáveis, executados por uma política 
econômlca bem planejada. . 

A$ zonas de processamento de exportação re~ 
cebem tratamento especial nas áreas tributária, 
cambial e administrativa, não há inova_ção: ado
ta-se o me&mo tratamento nas exportações de 
produtos manufaturados .. A inovaçã_9 o~rre na 
área cambial: as importações_ e exportaçoes fa
zem-se indepen.:leuu~me~-de cotrole çlo Banco 
Central, ou seja, esse banco não fornece os dóla
res para as importações e, pois, não se reduzem 

as nossas reservas; igualmente, no caso de expor
tação, os empresários embolsam diretamente os 
dólares, sem que haja qua1quer reflexo positivo 
nas nossas divisas. Apenas as despesas com mão
de-obra e matéria-prima adquirida no País seriam 
pagas em dólares, e estes trocados no Banco 
Central. Somente nesse caso entrariam dólares, 
resultantes do pagamento da mão-de~obra não
especializada e da matéria-prima barata. 

Haveria influência positiva no balanço de paga
mentos? Cremos que não, porque provavelmente 
as empresas nacionais e estrangeiras que já 
atuam no País há mais tempo deixariam de expor
tar. Isso porque as empresas instaladas nas áreas 
favorecidas produzem especialmente para expor
tar e competem, pois, no mercado internacional 
com as empresas nacionais. E bem sabemos que 
as nossas exportações dependem de quotas limi~ 
tadas e muitas vezes sofrem restrições aduaneiras 
nos países importadores. Seria uma concorrência 
predatória. Estaria configurado o conflito de inte
resses entre empresários nacionais e estrangeiros. 
Seria justo prejudicar a indústria nacional já insta
lada e em plena prOdução? 

Se a cria~ão ·das Zonas de Processamento de 
Exportação não trará impacto para a economia 
nacional, por que criá-las? Mais recomendável se
ria reestudar os incentivos do Befiex, orientan
do-os para o Norte e o Nordeste .. Mais recomen
dável seria liberalizar os controles cambiais, de
masiadamente burocráticos. Poderiamos iniciar 
a Ilberanzaçao pelo câmbio, pelos controles da 
Cacex, pela redução das tarifas aduaneiras, atuali
zando a legislação pertinente. 

O Professor João Paulo de Almeida Magalhães 
afirma que "a reseiVa de mercado e o licenciaR 
menta prévio de investimentos manufatureiros 
constituem a úntca maneira de industria1izar, _ou 
seja, desenvolver o Norte e Nordeste do Brasil. 
A nova política industria] que se pretende implan
tar no País constitui, assim, por mais esse motivo, 
-e.'To_d.e co_nseqi..!êm:ias extremamente graves," (in 
Jornal do BrasU, 21-7-87.) 

Vejamos a opinião do empresário Einar Kok, 
em artigo intitulado "As ZPEs e o Setor"de Bens 
de Capital," publicado na Folha de S. Paulo, 
de 1•-10-87: 

"A política de exportações que o Brasil tem 
que desenvolver é do aperfeiçoamento dos meca
nismos hoje existentes e_ que apresentaram exce
lentes resultados, como por exemplo o Befiex e 
o "drawback." As empresas brasüeiras devem pro
curar a1cançar uma posição de eqw1íbrio, aten~ 
dendo primeiramente o mercado interno e reser
vando à exportação uma parte de sua produção. 
Esse equilíbrio é a diret!U_ própria a qualquer pla
nejamento que se venha a fazer dentro de uma 
política industrial que consulte os interesses do 
País. · 

Finalmente, deveria se considerar que, numa 
fase da vida económica brasileira em que se co
gita eliminar isenções ou subsktios para se obter 
um equibbrio orçamentário, a expressiva genero
sidade com que se contempla as ZPEs terá de 
ser compensada pelo aumento de tributação inR 
tema, ao mesmo tempo que, na opinião do Minis
tro Bresser Pereira, ela redundaria em "enorme 
custo a"dffiinistrativo no controle das froriteiras 
desses enclaves, para impedir o contrabando." 

Sr. Presidente, Sr:s. Senadores, insistimos em 
que não se justifica a criação das Zonas de Preces-
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sarnento de Exportação através de decreto~lel. Se 
acatar a sugestão do Ministro- da Undúsbia_ e do 
Comércio, o Presidente José Sarney estará to-_ 
mando uma decisão precipitada, visto que há sé
rias divergências, como dissemos, na própria es
fera governamental, sobre a conveniência da me-
dida. 

O País tem técnl<:os cofnpetentes, qlie podem . 
analisar com Isenção a matéria e apresentar suas 
recomendações, que não podem ser Ignoradas 
pela autoridade que detém o poder de decisão, 
sob pena de acarretar graves conseqOências para 
a economia nacional a médio e_a_longo prazos. 

Outrossim, urge que se defma soberanamente, 
mas sem xenofobia, a política indusbial que mais 
convém ao Pais na atualidade e em futur_o próxi
mo, tendo em vista o próprio dinamismo do pro
cesso económico mundia1, a interdependência 
das nações que dele participam e a revolução 
tecnológica. Também aqui os técnicos devem ser 
ouvidos, pois eles podem apontar as diretrizes 
mais acertadas para essa política, capazes de as
segurar a prosperidade do Brasil e, pois, melhores 
conâições de vida para o seu povo. 

Era_ 9 que tinha a dizer, 

O SR. PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nada mais havendo a tratar, vou ence_rrar _a pre
sente sessão, convocando uma sessão extraor
dinária a realizar-se, hóje, às __ 17 horas e 50 minu~ 
tos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1~ 

Votação, em tUrno úntco,_do Projeto de Lei da 
Câmara n9 8, de 1986 (:09 6.933/85, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a utilização de imó
veis residenciais de propriedade da Qnião, _d_as 
entidades da 1\.dministraçãc Federal e das F:undª~ 
ções SOO SUpeiVisão Ministeda1, localizadollõ no 
Distrito F ede(al,_ tendo . _ . . 

Pareceres proferidos em_Pleriárlo: 
Sobre o Projeto: _ _ _ 
-da Comissão de Serviço PúbUco ClvB 

-favorável, com emendas que apresenta, _de n~ 
I a 7-CSPC; . 

- do Disbito Federal- favorável ao Projeto 
e às Emendas de n95 1 a 5--:- CSPC, com Ero.t;:n_das 
que apresenta de n'?' 8 a 1 O-DF e Subemendas 
às Emendas n>?S 6 e 7 - CSEC; 

Sobre o Substitutivo de Plenário: . . .• 
-da Comissão de Constituição e Justiça 

e do Distrito Federa) - favoráveis. 

-2~ 

Votação, em t1.1mo únlco, do Projeto de R~solu· 
são n" 399, de 1987, que autoriza_ __ ~ Prefeitura 
Municipal de !pirá, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no va1or con:espondente," errl 
cruzados, a 94246,24 Obrigações do_ TeSÇ>uro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-3-

Votação, erri turO.o úniCo, do Projeto de Re.$Ql~
ção n" 400, de 1987, que autoriza a Prefe~ra 
Municipal de Coara.ci, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
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cruzados, a 366.619,64 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-. 

ção n"' 401, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Dias d'Ávila, Estado da Bahia. a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 293.961,94 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 402, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltajuípe, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 362296,39 ObrigãÇõeS do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 403, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Piritiba, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzado~ a 342.755,02 Obrigações <lo Tesouro 
Ni!!donal- OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-7-· 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 404, de 1987, que autorizi!l a Prefeitura 
Municipal de Presidente Outra, Estado da Bahfa, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em auzad~. a 115.310,24 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção rf.' 405, de 1987, que autoriza a Prefeituri!l 
Municipal de Oibaí Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 38.359,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção rf.' 406, de 19S7, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 354.590,40 Obrigações do 
Tesouro Nacionêll- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-lO-

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu
ção rf.' 407, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a con· 
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 395.101,55 Obrigações do 
TesOuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-li-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n9 408, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 28.5.401,39 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-lz-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n9 409, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado de Goiás a contratar operação de crédito 
externo no valor deUS$ 20,760,000.00 (vinte mi
lhões, setecentos e sessenta mil dólares norte-a
mericanos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

_;_ 13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nG 41 O, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-14--

Votaç:ão, E;!:m turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 411, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Naclonal 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-15-

Votaç:ão, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 412, de 1987, que autodza o Governo ·d_o 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 Obdgações do Tesouro Nadonal 
- QTN, tendo .. 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-16-

Votaçllo, em turno únic_o, do Projeto de Resolu
ção n9 413, àe 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corresw 
pondente, em cruzados, a 71.744,88 Obdgaç:ões 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-17-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 414, de 1987,_ que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 419204,00 Obdgações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-18-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 415, de 1987, que autoriza o Governo do 
Estado âo Rio Grande do Norte a contratar opera
ção de crédito no valpr correspondente, em cruza
dos, ã 81.869,35 ObrifJações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-19-

Votação, em turno (mico, do Projeto de Resolu
ção n9 417, de 1987, que autoriza o Departamento 
de Água e Esgotos de Swnaré, Estado de São 
PauJo, a contratar operação de crédito no valor 
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correspól'fdente, em cruzadOs, a 236.500,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-20-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção tf.' 418, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipa1 de Aroeiras, Estado da Paraíba, a con
tratar operação de crédito no valor _correspon
dente, em cruzados, a 68.682,00 Obrigações do 
Tesouro Nacioilal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

~21-

Votação, em tum_o único, do Projeto de Resolu
ção n<419, C! e I 987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 13.000,00 Obrigã.ções 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido _em Plenário. 

-22-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 420, de 1987, qUe autodza a Prefeitura 
Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operaçao de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 124.627,62 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-23-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 421, de 1987, que autoriza·a Prefeitura 
Municipal de Caratinga, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito do valor corres
pondente, em cruzados, a 125.373,74 ObriQã.ções 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-24-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 422, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Pena, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 56.000,00 Obri
gações do T escuro Nacional -:- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-25-
Votaç:ão, em tumo único, do Projeto de Resolu

ção no 423, de 1987,.que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações 
do TesourO Naciona1- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário 

-26-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
·ção n9 424, de 1987, que autoriza a ~refeitura 
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no va1or corres~ 
pondente, em cruzados, a 441.729,32 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-27-
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu

ção rf.' 425, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Criciúma, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor corres-
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pendente, em cruzados, a 16250,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-28-

Votação, em turno único, do Projeto de R_esolu
ção n" 426, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 43:703,01 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OJN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-29-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n\' 427, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lbiá, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de. crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 75.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido erTI-Plenário. 
-30-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 428, de 1987, que autoriza a Prefeitura · 
Municipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédlto_no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 200.000,00 Obrigações do 
Teso_uro Nadonal """":" OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
-31-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n., 430, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 80.000,00- ObriQâ.çóes 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 
-32-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 431d, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, 
a contratar operaç-ão de crédito_no valor corres
pondente, em cruzados, a 215260,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, Preferido em Plenário 

-33--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 432, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito_ no \l'alor _corres
pondente, em cruzados, a 170.341,19 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário 

-34-

V~ç:ão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 433,- de 1987, que autorizã a Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Ge
rai~. a c:ontratar operação de crédito no valor cor
respondente, em c~_ados, a ~7 .000,00 Obriga
ções_ do T escuro Nacional- QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-35-

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolu
ção n9 434, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Uma, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no vaJor co~s
pondente, em cruzados, a 150.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pl~nário. 

-36-

Votação, em turno ú_nico, do Projeto de Resolu
çao fi9 435, de 1987; que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pombal, Estado d.a Paraíba, a con
tratar operação de crédito no \l'alor correspon~ 
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-37-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ri' 436, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto, Estado da Paraiba, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro NacionaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-38-
Votação, em turno único, do ProJeto de Resolu

ção n9 437, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do Tesouro nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

·-39-

Votação, em twno únic_o, do Projeto de Resolu· 
ção n9 438, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Serraria, Estado da Paraíba, a con
trata.r operação de crédit? no valor correspon
dente, em cruzados, a 62.000,00 Obrigações do 
T esotfrb Nacional- OTN, tendo -

PÃRECER FAVÓRÁVEL, Proferido em Plenário. 

Dezembro de 1987 

-40-
Votação; em turno único, do Projeto de Resolu

çãó n., 439, de 1987, que autoriza a Prefeitwa 
Municipal de Sete Lagoas, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 217.630,11 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-41-
Votação, em turno úriiCo, do Projeto de Resolu

ção n9 440, de 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor c'orrespon~ 
dente, em ·cruzados, a 36.560,60 Obrigações do 
lêsOUro Nacional - OTN, tendo 

~ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-42--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 441, de_ 1987, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 206.487,12 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-43-
Votação, em tulno único, do requerimento no 

280, de 1987, do Senador Carlos Chiarelli, soiJciw 
tando, nos termos do artigo 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 319, de 1985, de sua autoria, que dis
põe sobre o exercício da piofissão de oceanógrafo 
e dá outras providências. 

·-<.~- --44-

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n? 373, de 1987, de autoria da Comissão 
Diretora, que revoga disposições do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n9 58, de 1972 e alterações posteriores. 
(Dependendo de parecer.) 

-45-
Dlscussão, em turno único, do Projeto de Reso

lução n9 374, de 1987, de autoria da COmiSsão 
Diretora, que altera o Regulamento administrativo 
do Senado" Federal. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 46 mí· 
mitos,) · - - · 

Ata da 93" Sessão, em 4 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs" Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro 

ÀS 17 HORAS E 50 M!N(JTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia -Aluízio Bezerra- Leopoldo Peres 
-Áureo Mello -Odacir Soares -João Menezes 

- Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - João 
-"1:astelo - Alexandre Costa - Edison_ Lobdo .:.._ 

João Lobo- Chagas Rodrigues- VirgiUo Távora 
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides 

----:'Carlos Alberto -José Agripino - Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Lira 
- MãrCCi Maciel- Mansueto .de.Lavor- Guilher
me Palmeira- Divaldo Suruagy--:- Albano Fran-
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co - Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães-Ruy Bacelar_-José lgná
cio Ferreira - Gerson Cafnata -João Calmon 
- Jamil Hadad -Afonso Arinos - Nelson Car
neiro - Alfredo Campos - Ronam Tito - Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro Borges -
Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu 
de Souza - Mauricio Corrê<' - Melra Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha 
- Mareio Lacerda - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi- Wt1son Martins- Leite Chaves 
-José Ri eh a - Dirceu Carneiro - Nelson We
dekín -José Paulo Bisol-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa. o comparecimento de 
57 Srs. Senadores. Havendo número regimenta], 
dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo 
Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. . 

Como Senador por Minas Gerais e diante do 
problema ambiental que está vivendo o Município 
de Paracatu, situado a pouco mais de 200 quilô
metros do Distrito Federal, é indispensável que 
venha a esta tribuna para trazer um alerta a todas 
as autoridades brasileiras, juntamente com uma 
reivindicação do povo daquela cidade mineira. 

Hoje, como Oão podia deixar de ser, todos os 
brasileiros vivemoS preocupados com os adden~ 
tes ao melo ambiente, porque o nosso futuro está 
diretamente dependente das providências e preo
cupações que tomarmos agora. 

Por este motivo, trago a esta Casa a conclusão 
de estudo técnico de avaliação da poluição do 
solo e dos rios, causada pelo mercúrio dos garim
pos de Paracatu, que não poderia ser mais grave: 
a área do Município está contaminada pelo metal 
pesado e existem focos de poluição dentro do 
perímetro urbano, onde a concentração é quase 
dez vezes maior do que a encontrada na baia 
de Minamata, no Japão, onde aconteceu o desas
tre ecológico que resultou em 55 mortes. _ 

E o que é mafs preocupante: os focoS estão 
dentro da cidade, que é a primeira produtora de 
grãp do meu Estado e detentora do maior reba
nho bovino de Minas Gerais. E estão ali porque 
as ·lojas que compram o ouro dos garimpeiros 
adquirem o produto bruto, misturado com mercú
rio, e a liberação do metal pesado é obtida com 
a queima da peça com maçarico em frigideiras, 
exalando seus vapores, envolvendo a todos. E 
70% do mercúrio inalado pelo ser humano e ani
mais ficam retidos no organismo, tomando-se ai~ 
lamente nocivo à saúde. 

E maís: pelo relatório do Departamento Nacio
nal de Produção Mineral - DNPM, a contami
nação do rio Paracatu é 40 vezes maior que o 
nonnal e aceitável em todo o mundo, e nas áreas 
onde estão os compradores de ouro o íncUce de 
presença do mercúrio atinge níveis inacreditáveis: 
3.773 vezes maior que o munctialmente aceito 

. _como normaJ. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores, e_ frente às djficu)dades enfrentadas pela 
Prefeitura Municipal e autoridades sediadas em 
.Pªrac:.atu, aquela comunidade mineira está reivin~ 
dkando o inadiável e urgente apoio de todo o 
Governo Federal, especialmente o PresidenteJo~ 
sé Samey e do Ministro das Minas e Energia. meu 
coe~duano ilusll"e Aureliano Chaves, para que 
sejam liberados, urgentemente, os 600 milhões 
de cruza!=los solicitados pelo Prefeito Municipal 
de Paraa:,.tu, Diogo Soares Rodrigues, ao MinJs~ 

-tério das Minas e Energia, destinados ao trabalho 
de descontaminação da bacia mineradora do do 
Paracatu, dentro da área do Município. 

Com esses recursos, será possível dragar todos 
os cinco córregos que deságuam no rio, retirando 
a sedimentação e o mercWio ali existentes atual
mente, em trabalho que, se feito rapidamente e 
com eficiência técnica, exigirá, peJo menos, um 
ano de atividades. 

Por_ e;ss_es números. só podemo~ concluir que 
as medidas estão a requerer interesse especial 
pelo problema, e disposição para evitarmos que 
o acidente ambiental de Paracat_u se tome outro 
grave problema para nossb País. 

O Sr. Ronan nto-Permite V. Ex!' um aparte? 

O SR. ALFREDO CAJIIlPOS - Concedo o 
aparte, com o maior prazer, ao meu nobre coesta
auano, Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito Senador Alfredo Campos, 
V. Ex' fere, neste momento, um dos assuntos da 
maior importância do nosso Estado. Há muitos 
anos, o Morro do Ouro, uma das maiores jazidas 
já detectadas no nosso Estado, deixa escorrer, 
através deiS áglW.s das chuvas, o ouro por all.NÍão, 
e uma. horda de m~is de três mil garimpeiros 
vem garimpeiro o ouro e mantendo a sua subsis
tência ali através do ouro que eles tiram do carre
go. Mas a maneira de separar o ouro da terra 
é ainda primitiVa através da amálgama de mercú
riQ, que é um metal pesado e que é somático 
no organismo. A medida em que uma pessoa 
ingere wna micrograma e daí a 1 O anos ingere 
uma segunda micrograma, através dos tempos 
chega a um ponto que ele é letal, morre o indiví
duo e muitas das vezes o mécUco chega e diagnos
tica colapso cardiaco. Os índices de poluição pelo 
mercúrio em Paracatu são assustadores, e faz 
bem V. EX" quand_o apela, não só para o Presidente 
da República mas, principalmente, para o Ministro 
das Minas e Energia, Aureliano Chaves, para que 
dote aquela cidade de capacidade para coibir essa 
poluição que está atingindo a moradores de Para
cal:u e até quem por lá passa, porque a queima 
do mercúrio através do maçarico, exala o ar que 
contamina também as pessoas que por lá pas
sam. ReaJmente, V. EX' faz um discurso da maior 
importância para esta cidade, que tanta conbi
buição tem trazido não só ao Estado de Minas 
Gerais mas ao Brasil com a sua produção de 
grãos. Para que todos os parlamentares tenham 

_-uma idéia do que representa Paracatu, hoje, em 
tennos de grãos e em termos de pecuária, apesar 
de ser uma cidade com populaçêo relativamente 
pequena, colocada em 20% ou 30% lugar em 
todo o Estado, sua agência do Banco do Brasil, 
dada a grande produtividade de grãos e de bovi
nos,· apresenta o terceiro maior IJlOvimento ban
cário do Estado. Tem toda razão V. Ex', tem meu 
apoio e o meu aplauso. Muito obrigado a V. ~ 
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O SR. ALFREDO- CAMPOS- Quem agra
dece somos nós, Senador Ronan Tito. É neces
sário que eu lembre a esta Casa, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que Paracatu toca de perto a 
todos nós; Paracatu é terra natal do Senador Afon
so Arinos; Paracatu é terra dos meus ancestrais; 
e Paracatu é terra que o Senador Ronan Trto esco
lheu como se fora a sua, lá tem uma próspera 
fazenda, residindo juntamente com a sua esposa 
e filhos. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Diante de desafio como esse, a opção é agir 

rápido ou assumir o ônus de permitir que todas 
as nossas gerações futuras sejam vitimas da omis
são de hoje. 

De posse das considerações feitas pelo relatório 
técnico do DNPM do Ministério das Minas e Ener
gia, sou motivado a trazer a essa Presidência e 
a este Senado Federal alguns dados importan
tíssimos. Concluiu o órgão oficial, após verificaçáo 
ln Jcx:o da grave situação vivida pela comunidade 
de Pa_racatu, que: 

a) é necessário controlar o uso do meíCÚ· 
rio tendo especial cuidado quando ao rejeito 
lançado nas drenagens que não deve con
tê'lo; 

O Sr. João Lobo- Permite V. ~um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois não, Se
nador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Senador Alfredo Campos, 
V. Ex" percute um assunto _de muita importância 
e de muita gravidade para a hora presente deste 
País. Eu não sei e não entendo como não há 
uma legislação rigorosa a respeito das minera
ções neste País. Rigorosa, fiscalizada e eficiente. 
Há um desperdício enorme na mineração feita 
neste País, além dos riscos que V. EX' denuncia, 
riscos irreparáveis para a saúde do povo, para 
a saúde das populações. Veja V. Ex~ o ouro, que 
é talvez. atualmente a principal preocupação da 
mineração no Brasil. Sabe V. Ex!', e não preciso 
dizer essas coisas, mas o ouro ocorre na natureza, 
nessas camadas sedimentares, esse ouro de _alu~ 
vião, precisa ter um estudo bem defmido da sua 
captação, porque está provado que o ouro de 
aluvião, extraído por garimpeiro, manuafmente da 
terra, na gcujmpagem indMdual, apenas se conse
gue apurar cerca de 5 ou 6%; quando, nos alu
viões, ele ocorre numa percentagem de 12 gra
mas por tonelada. A garimpagem manual, como 
a feita em Serra PeJada, nesses garimpos de Para
catu, apenas consegue retirar da terra 5 ou 6 
gramas por tonelada ficam percüdos no aluvião, 
e perdido polque a· extraçãb niecanizada e indus
trializada, toma-se _deficitária quando só consegue 
retirar 5 ou 6%-. Então, a garimpagem manual, 
retirando 5% pelos 12% que geralmente ficam 
nos aluviões, deixa perdidos outros 6 ou 7%, que 
não podem mais ser industrializados, pot náo 
compensar a industrializaÇãO se o processo indus
trial não puder retirar mais de 10% de ouro, mais 
de 1 O gramas de ouro por tonelada de terra mexi
da. Então, aquilo que se está fazendo em Serra 
Pelada é um desperdício enorme de riquezas que 
o Brasil está fazendo. Claro que há o problema 
de garimpagem, dos garimpeiros, em todo esse 
interior brasileiro onde o ouro ocorre em aluvião. 
Mas era preciso que uma· legislação pertinente, 
esdarecida, capaz, fosse adotada urgentemente 
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para evitar esse dano muito pior para a sociedade 
brasileira, para o póvó -bfa$ileiro, que é o risco 
da contaminação pela queima do mercúrio, dos 
amálgamas que faz a garimpagem manual nas 
margens dos rios. O discurso de V. Ex" é importan
tíssimo, e só para ter o prazer de participar do 
mesmo é que fLZ este aparte neste momento. Mui
to obrigado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador 
João Lobo, nós é que agradecemos esse aparte 
de V. Ex'. 

O Sr. Edlson Lobão- Senador Alfredo Cam
pos, pennita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Logo em se
guida, eu darei o aparte a V. ~. com o maior 
prazer. 

Senador João Lobo, é com o maior prazer que 
recebemos este aparte de V. Ex", em primeiro 
lugar porque se trata de uma pessoa que sempre 
nos aparteou aqui no sentido de enQI"àndecer, 
de dar subsídios maiores aos nossos pronuncia· 
mentos; e, em, segundo lugar - e que poderia 
s_er o primeiro mesmo- porque V. Ex", como 
entendido dos problemas mineradores do País, 
traz, para o nosso discurso, a substância neces
sária que ele não tinha e que agora passa a ter, 
o que por certo haverá de demover as autoridades 
do nosso País, da teimosia de não emprestar, 
a estes lugares necessitados da garimpagem bra
sileira, o suporte financeiro e necessário para tal. 

Agradeço a V. Ex" e concedo o aparte ao Sena
dor Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão -Senador Alfredo Cam
pos, em verdade, V. Ex" nos traz, neste- início de 
noite, uma questão de fundamental importância 
para a vida deste País. A questão da poluição 
que há muito tempo vem sendo negligendada 
no Brasil, na verdade, não pode continuar a sê-lo, 
sob pena de termos de mergulhar, dentro de al
gum tempo, nas mais graves conseqüências. E 
V. Ex!' agora nos traz o problema de Paracatu, 
uma cidade do seu Estado. Imagino os problemas 
que esta garimpagem vem provocando ao povo 
daquela cidade. Mas __ ~ __ diria _ _y_m_ pouco mais do 
que isto, Senador-Alfredo Campos, não com a 
sapiência do nosso Senador João Lobo , que nos 
brinda aqui com urn_a admirávE~_I aula técnica so
bre esta matéria. De f8to, o Brasi1 está sofrendo 
profundamente a_s conseqüências da poluição, 
em todos os sentidos, precisa pela falta de uma 
política efetiva de controle da poluição e de com
bate às suas causas. O Senador João Lobo se 
refere ao problema de Serra Pelada. Em verdade, 
Serra Pelada é, hoje, um garimpo monumental 
- seguramente o maior do mundo - e sem 
controle. O desperdício, ali, é imenso, Todavia, 
o problema social de toda aquela região do Pará, 
do Maranhão e de outros Estados, vem encon
trando algum lenitivo com aquele garimpo que, 
bem ou mal, emprega nada menos do que 80 
mil famílias, hoje. O desperdício é grande, mas 
a poluição, naquela região do País, ainda não che~ 
ga a pertubar os brasileiros, como em Estados 
como o __ de Y. EK". Minas Gerais. Eu diria que 
em inúmeras outras c_id_ades deste País o proble· 
ma vem se agravando. Diria até mais, Senador 
A1fredo Campos. Nas proximidades de Belo Hori~ 
zonte, existe uma dependência da Petrobrás que 
está provocando sérios problemas de poluição. 
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Fui procurado, recentemente, por um mineiro, 
que me dava conta da situação dolorosa que a 
população daquela periferia vem sofrendo em ra
zão da poluição gerada por aquela dependência 
da Petrobrás. Esse conterrâneo de V. ~~ possui 
uma grarlde área urbana, quase inaproveitada, 
porque a poluição da refmaria se lanç., sobre essa 
área, tomando-a imprestável para habitação ou 
para qualquer Outra destinação. O que quero dizer _ 
é que uma política de controle do meio ambiente 
é indispensável, e uma política rígida, de ta1 sorte 
que nós nos livremos das conseqüências da gran~ 
de poluição que varre, hoje, todas as latitudes 
de nosso País, Penso que, no Governo do Presi
dente Geisel- não sei.se exatamente no Governo 
do Presidente Geisel ou do Presidente Médici -
foi criada a Secretaria do Meio Ambiente, que 
pasSou a cuidar um pouco dessa questão. Acre
dito que, se criássemos um ministério para cuidar 
do meio ambiente brasileiro, não seria um exage
ro. Congratulo~me, portanto, com V. Ex', pelo pro
nunciamento que faz, e estou esperançoso de 
que o Governo Federal, de fato, possa tomar me
didas mais efetivas, mais enérgicas, no controle 
da poluição do nosso País, Muito obrigado a V. 
Ex' 
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re<:::imento de epidemias ou até catástrofes 
nas áreas produtoras de ouro, que poderá 
vir a ocorrer pelo uso indiscriminado do mer
cúrio; 

g) deverá haver um monitora_mento pe~ 
riódico, através de amostragem e análises 
dos solos, dos _sedimentos ativos, das águas 
e de elementos da fauna e flora da região 
de Paracatu, com vistas a obter dados refe
rentes à quantificação do mercúrio existen~ 
te." _ 

Ao terminar, Sr. Presidente, SrS.- Senadores, 
quero deixar aqui, aneXado a este pronunciamen
to, o detalhamento técnico Qa avaliação da situa
ção ambiental, no município de Paracatu, tam
bém feito pelo DNPM, para que seja melhor avalia
da a dramática situaçã-o-da cidade, hoje. Os núme
ros são conVincentes pór eles mesmos, e justifi
cam a necessidade de medidas inadiáveis. 

Estou certo de que elas serão adotadas imedia
tamente, pois, neste momento, transmito o apelo 
do povo da região do Vale do Paracatu ao nosso 
Presidente da República e ao Senhor Ministro das 
Minas e Energia, porque a; situação é grave. A 
situação, Sr. Presidente e Srs. s-efladore_s, é muito 
grave. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QGE SE REFERE O SR.AL· 
FREDO CAMPOS EM SEG PRONUNCIA· 
ME!YTO.) 

OSR. ALFREDO CAMPOS- Eu que agra
deço, Senador Ed.ison Lobão. O seu aparte ajuda
rá a que o meu discurso mostre, às autoridades 
federais do nosso País, quão grave é a situação 
da mineração indiscriminada e sem lei que ocorre 
na nossa Pátrla. ANEXO 

Continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Conclusões do Relatório do 
''b) exige-se a racionalização da extração DNPM sobre a situação 

_ de ouro em Pãra_catu, de maneira_ a pr'eservar - --- -~ -- ~ de Paracatu 
o Perúnetro Urbano de danos e mlo causar a) A área está contaminada pelo mercúrio, pois 
prejuízos às fazendas Ribeirinhas; 90% das amostras (solo e drenagem) acusaram 

c) os produtores e compradores de ouro presença de mercúrio, com valores anômaJos pa-
não podem "queimar" o amálgama, em lo- ra as drenagens; 
cais abertos, sem usar equipamentos pró- b) os córregos que têm suas cabeceiras no 
prios de proteção _ (capelas, retortas, másca- Morro· do Owo estão completamente assesso-
ras, luvas). Para sanar os efeitos poluidores, reados por uma extensão de até 3,0 quilômetros 
o projeto Ouro e_ o setorde Controle da polui- (arredores de Paracatu); _ _ 
çãonãMin~aÇã_odoDepartamentoNacional c) o valor -inédio pal-a o merc"ório detectado 
da Produção Mineral desenvolveu equipa- nos solos é 3_0 vezes à -inddência normal em ro-
mentos portáteis como retortas (destilador chas do tipo carbonáticas e filíticas (0,04 ppm) 
de merc.úrio) e capelas-venture, que poderão e 40 veze-s naqueles do tipo arenitos ca.o3-ppm), 
ser utilizados nãs oper_ações de queiina de que são os litotipos mais representativos da Re· 
amálgama com recuperação do mercúrio; gião. Para sOlO Coletado perto de queimadores, 
deve_-se tomar obrigatóri_o o uso destes equi- apr_e~entou 3.713 vezeS erri relação a ar~nito (M-
pamentos ou similares; Ol-A); 

d) devem ser construíçlas"centrais de ba· _____ _d) para o caso das drenagens, os valores em 
teamento·•, onde poderá ser utilizado o mer- ppm de mercúrio encontrados tomam~~ preocu-

-cúria na concentração fmal do ouro: as cen· pantes, pois, em analogia com os mateiiais arení· 
trais de bateamento serão constituídas de ticos, apresentam teores na média de 40 vezes 
tanques de cimento ou caixas d'água próxi- superior, enquanto o ponto de maior teor é da 
mo_s das áreas de exploração de ouro; ordem de 2.067 vezes (HM~10); 

e) deverão ser construídas barragens fi!- e) na explotação, usa~se o nlercúríá_ria concen-
trantes e de contenção de rejeitas nas princi- ·traÇão"iiMI (apuração do ouro), segundo informa-

- _pais drenagens (c6rrego Rico e São Domin- ções dos elementos ligados à extração da metal 
gos). Os materiaiS retidos nas barragens se- há conslinio ~mediOde 100 gramas de Hg/produ-
rão dragados e tratados em eqÚipamentos tor/mês. Embora a Prefeitura 7"\l.inicipal de Para-
de concentração de minerais pesados, indu- _ catu estime a existência de 3.000 produtores de 
sive mercúrio e ouro. O novo rejeito, piinci~ ouro na área, o projeto levarifou cerca de 1.000. 

~ palmente areia e cascalho poderá ser ubliza- Deduz-se, então,que haja um consumo de 1 O qui-
do na construção ciVIl ou na recomposição los de mercúrio/mês ou 12_0_quilos de mercú-
de áreas; rio/ano; - -

· f) recomenda-se que os órgãos federais f) apesar de não estar registrada nos órgãos 
e estaduais do melo ambiente e saúde públi· de fiscalização, a produção mensal de ouro em 
-ca fiquem atentos, de maneira a evitar o apa- Paracatu está estimada em 30 quilos. Segundo 



Dezembro de 1987 

informações obtidas com os produtores de ouro 
de Goiás e Mato Grosso, quando se usa mercúrio, 
nesta atividade, há um consumo médio de 1,7 
quilos de mercúrio, para se produzir 1,0 quilo 
.de ouro, o que traduz wn consumo mensal de 
Hg, em Paracatu, da ordem de 51 quilos ou 612 
quilos por ano; 

g) os compradores e produtores de ouro fazem 
"queima da pasta" (ouro ama1gamado) para tor
nar o ouro mais puro; a "queima" é feita em 
ambientes abertos ou em capelas, e seu uso de 
máscaras; os vapores de mercúrio são inalados 
pelos habitantes quando lançados nas ruas, aveni
das e arredores de Paractu. Deve-se frisar que 
setenta por cento do mercúrio inalado pelo ser 
humano ou animais fica retido no organismo; 

b) o mercúrio lançado nas drenagens encontra 
condições favoráveis para se transformarem mer
cúriO orgânico, que comprometerá a fauna e a 
flora inciaJmente, podendo, posteriormente, se-
rem ingeridos pelo homem através dos alimentos. 
No caso Paracatu, os esgotos "in natura" e resí
duos orgânicos lançados nas drenagens favor~ 
cem a formação do mercúrio orgânico (metil
Mercúrio), altamente nocivo à saúde humana; 

I) nas áreas de extração de ouro, toma-se difíciJ 
caracterizar a responsabilidade civil ou técnica pe.. 
la poluição causada do uso indiscriminado do 
mercúrio ou pelo assessornrnento das drenagens, 
apesar de ser conhecido o fato de existirem os 
"donos das áreas"; 

J) o Brasil não produz mercúrio e, por isto, 
em 1986, sua importação foi de 222 toneladas, 
no valor deUS$ 1,861,435.00. Aproximadamente 
20% deste mercúrio importado é utilizado na pro
dução de ouro, o que representou uma evazão 
de divisas oficiais, em 1986, de 370 mil dólares; 

I) da análise de tecido fresco de seis fetos de 
suínos nascidos com fonna aberrante no arredor 
de Paracatu, em um deles foi encontrado mercú
rio na concentração de 0,17 mg Hg/g (170 ppm), 
valor considerado alto pela Organização Mundial 
de Saúde; 

m) estudos revelaram um volume de 1.005.000 
rrr de minério de ouro nos aluviões dos córregos 
Rico, dos Macacos e São_ Domingos, com um 
teor médio de 2,67 g/m3 , donde tem-se 2.683,35 
g de metal contido. Estima-se a produção de ouro 
de 30 g/mês. Considerando que esta produção 
vem de I 983, já foram extrafdos 1.440,00 g, res
tando 1.243,35 que provavelmerite serão lavrados 
em cerca de 3 anos. 

Durante o discurso do Sr. Alfredo Campos 
ocupa momentaneamente a cadeira da Pre-
sidência o Sr. Jutahy Magalhães, voltando 
a ocupá-Ia novamente o Sr. Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
que falará pela Liderança do PMDB. 

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB- MG. Como 
Uder, pronuncia o seguinte dJscurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos e vimos ontem, pela televisão, uma 
denúncia da maior gravidade formulada pelo Go
vernador de Alagoas, Femarido Collor de Mello, 
sobre a questão dos financiamentos para os Muni
cípios e Estados, principalmente os do FAS, recur
sos oriundos da Caixa Econômica, também para 
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o Cura, e outros que podem beneficiar Municípios 
e Estados. 

A denúncia do Governador do Estado de Ala
goas é da maior seriedade, Sr. Presidente, porque 
diz que o Ministro Prisco Viana está engavetando 
projetas do interesse de alguns Estados, mas que 
têm, como titulares, pessoas que não concordam 
com o Presidente da República ou com a sua 
política. Não posso, como político e membro do 
PMDB, concordar com a denúncia do ilustre Go
vernador. Não posso conceber nem admitir que 
um administrador, no momento em que vivemos 
a democracia neste Pais, possa usar dos recursos 
públicos para caprichos políticos ou para pena
lizar quem quer que seja. 

Sabemos todos nós, e sabe o Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Urbano, que os recu~:sos arreca
dados são tributos, alguns deles, como o da loteria 
esportiva, recolhidos para beneficiar cidades, Es
tados, municípios principalmente pobres, na 
questão da urbanização. No meu Estado, na mi
nha ddade de Uberlãndia, tivemos um caso, no 
ano pr6ximo passado, Sr. Presidente, de uma chu
va mais forte, nessas obras que foram construídas 
ao tempo da ditadura, sem nenhum planejamen
to, em que as galerias não puderam conter a 
enxurrada, e elas passaram por cima, derrubando 
casas e ceifando vidas. Morreram oito pessoas. 
E devo dizer, Sr. Presidente, que essa enchente 
ocorreu num bairro de classe média, porque se 
fosse num bairro pobre, empobrecido, infelizmen
te, desgraçadamente, a catástrofe teria sido muito 
maior. -

Esse projeto tramita, há algum tempo, pelo Mi
nistério da Fazenda, pela Caixa Econômica Fede
ral e, agora, está no Ministério do Desenvolvimen
to Urbano. Mas tenho certeza que tanto os projetas 
que beneficiam o Estado de Alagoas, como o 
projeto que benificia Uberlândia, para construir 
uma galeria que possa abrigar toda a chuva e 
evitar catástrofes, todos eles serão liberados, e 
liberados a tempo. 

Eu gostaria, daqui, de recordar ao Ministro do 
Desenvolvimento Urbano que as chuvas já come
çaram e que se ocorrer novamente uma catástrofe 
na minha cidade ou em outros lugares, por falta 
de dinheiro para os financiamentos importantes 
para os municfpios, principalmente neste ano de 
1987, pois que os orçamentos foram feitos por 
determinação do Ministro da Fazenda de então, 
que detenninou que todos os orçamentos muni
cipais deveriam ser feitos com inflação zero, ao 
tempo do Plano Cruzado e, por isso mesmo, não 
puderam os Srs. Prefeitos reajustarem as suas 
tarifas, estão as prefeituras, assim impossibilita
das, muitas vezes. de fazerem obras da maior 
importância, como essa que eu cito no município 
de Uberlândia. 

À época que ocorreu a catástrofe, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, desloquei-me daqui, levei três 
Ministros à ffiinha cidade, e eles puderam presen
ciar o que restou daquela catástrofe terrível. E 
n6s tivemos um compromisSo dos Ministros, na 

-televisão e no rádio da minha cidade,_ dizendo 
que não faltariam recursos para aquela obra, que 
era prioritária. E até agora, também, Sr. Presi
dente, esse dinheiro não foi liberado, embora o 
projeto tenha sido aprovado, tenha percorrido to
dos os escaninhos da burocracia. 

E diante dessa denúncia do Governador de Ala
goas, que eu tenho certeza é infundada, pois S. 
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Ex' foi mal-informado, não é passivei que isso 
ocorra. Não posso crer que, neste momento da 
vida da República, neste momento - repito -
de abetura democrática, que algum administrador 
do dinheiro do erário público possa pensar em 
manusear esse dinheiro como fosse coisa sua, 
com caprichos. Porque a denúncia do Governa
dor Fernando Collor de Mello é muito grave. 

Eu peço, Sr. Presidente, que se verifique, através 
de requerimento da Mesa, se ocorre realmente 
esse fato, para que, se ocorra, sejam coibidos 
esses abusos. Porque tenho certeza que o Presi
dente José Samey não permitiria que isso aconte
cesse, pois que ele que tem anunciado e que 
tem praticado a democracia, não permitiria, de 
maneira nenhuma. que um recurso destinado a 
prover Municípios e Estados, para atendimento 
de obras públicas, possa ser vir de politicagem, 
entendida ao tempo de ditadura, mas incom
preensível ao tempo de democracia. 

Tenho certeza que este fato será esclarecido, 
e que o Governador Fernando Collor de Melro 
e outras pessoas que possam estar pensando que 
Isso possa ocorrer, venham, afinal, descobrir que 
a verdade é outra, e que na democracia não se 
pode usar do dinheiro público para fazer esse 
tipo de política, que eu s6 poderia chamar de 
politicagem. 

Conheço, muito bem, o Ministro Prlsco Viana. 
Fomos colegas durante muito tempo na Câmara 
dos D_eputados_. É um homem honrado _e_ sério. 
Por esta razão não posso acreditar. E se isso está 
ocorrendo no seu Ministério, tenho certeza de que 
o Ministro não tem cohnecimento desse fato. E 
se algum burocrata, por acaso, esteja fazendo is
so, que o Sr. Ministro seja alertado, para que não 
ocorra mais, para o melhor nome desse Governo 
e para o melhor nome da Nova República. Muito 
obrigado. 

O Sr. Edlson Lobão- Peço a palavra, como 
Uder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI"ffE (Humberto Lucena} -
ConCedo a palavra, como Líder, ao __ Senador Edi
son Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO- (PFL- MA. Pru· 
nuncia o seguinte discurso, como Uder. Sem revi- , 
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. s-__e_nadOres. 

O homem público está, muitas vezes, sujeito 
às criticas injustas e às dúvidas que nem sempre 
se restringem ao campo da dúvida. O nobre Uder 
Ronan Tito~ _do PMDB, não acusa nem critica o 
Ministro Prisco Viana, apenas mantém a sua pala
vra no campo das dúvidas, tomando por base 
as denúncias feitas pelo Governador de Alagoas. 
Eu diria que as denúncias do Governador de 
Alagoas são apenas vazias, elas não se fundam 
em nenhum fato concreto, e para estancar as 
dúvidas do meu eminente colega, Ronan Tito, 
eu posso adiantar a S. fr que, ontem mesmo, 
estive com o Ministro Prisco Viana, e conversá
vamos sobre a quantidade quase que descomunal 
dos pedidos de recursos que ali chegam, sobre
tudo, a partir do instante em que o Ministro Prisco 
Viana, também do PMDB, como o eminente Senaw 
dor Ronan Tito, passou a receber. 

O Sr. Vlrgfllo TáVora- Eminente Senador, 
permita-me um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Permitirei num 
instante; apenas deixe-me mencionar esse dado. 
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O Ministério que hoje é dirigido pelo Deputado 
?risco Viana, recebia normalmente de 500 a 1.000 
processos por mês. País bem, no primeiro mês 
de gestão do nosso colega Prisco Viana, o Minis~ 
tério recebeu 5 mil processos. A própria buro~ 
cracia do Ministério do Desenvolvimento Urbano 
não tem condições de dar vazão a esse número 
de processos. Imagine os cofres da Caixa Econô
mica. 

Ouço o eminente Lfder, VirgiJio Távora. 
O Sr. Vlrg:illo Távora- Eminente Senador, 

iniCialmente devemos nos congratu1ar com o Go-
verno. É esquisito a Opàsiçâo,justaníente, se con
gratular com o Governo. Explicamos: finalmente, 
eminerite amigo, Senador Edison Lobão, nós vi
mos alguém se levantar, aqui, neste plenário, e 
ta1vez pela importância, pelo respaldo político· que 
tem o interpelante, o eminente Senador Ronan 
Tito, ter recebido uma resposta. Porque o que 
vimos até o dia de hoje, é, inutilmente, a Liderança 
do PDS, seja pela minha descolorida voz, seja 
pela eloqOência do Senador Jarbas Passarinho 
ter chamado à colação os representantes e defen
sores do Governo e isso nãõ sucedeU. Esta a 
premissa, vamos ao mérito. Realmente, achamos 
que V. EX' traz aqui, à colação, um ponto bem 
importante. A pessoa ê que faz o órgão pelo seu 
desempenho, pela sua importâr.cia. Vê V. Ext, mil 
pedidos num mês a um Ministro passam para 
cinco mil mudando o titular da Pasta. Não passa
riam se não fosse o va1or, a competência que, 
nós da Oposição, não negamos ao seu eminente 
correligionário que é também do não menos ilus
tre Senador Ronan Tito. E isso mostra que, i-eal~ 
mente, algo precisa ser explicado. Conhe<:emos 
o ilustre Ministro, sabemos da sua maneira de 
fazer política, do seu caráter, da sua imparcia
lidade. Está dara a acusação de um ilustre Gover
nador, também, ao que me consta, do partido 
do Senador Ronan Trto. Há que ser respondida. 
Nós só podemos nos congrat~:~l~r pela vinda de 
V. Ex' a este debate, porque não temos a menor 
dúvida que de V. EX' j)rOrrianarão, necessariamen
te, os esclaredmentos que a- Cas'a -6u'vfrá com 
prazer. Era essa a nossa 1i11eJVenÇão; eminente 
Senador Edison Lobão._ 

O SR. EDISON LOBÃO- AgradeÇo o apar
te do Senador V'trgílio Távora, apesar de sua inten
ção-que eu quase diria- maliciosa. Em verda
de, já ouvi alguns apartes de S. Ex_f nesta mesma 
linha, neste Plenário, e não deixa de ter alguma 
razão. Muitas vezes, o Governo terri. sidO aqui dura~ 
mente criticado, injustamente sobretudo, sem a 
efetiva defesa das Lideranças que lhe dão apoio 
neste Plenário. Na grande maioria das vezes, 
quem tem saldo em defesa do G9vemo Federal 
da Nova Repúbltca é precisamente a Uderança 
doPFL 

O Sr- Virgílio Távora - É uma constatação 
que V. EX" faz porque a nossa intervenção não 
foi tão maliciosa assim. Comprovava V. EX' uma 
verdade, citava uma verdade, e o aplaudimos, pois 
justamente V. Ex', a nosso ver, está cumprindo 
com o seu dever. 

O SR. EDISON LOBÃO - Eu gostaria de 
defender também o PMDB, dizendo que há, neste 
Partido, grande interesse _e· grande preocupação 
com o exercício da democracia. O Senador Ronan 
Tito, o Ministro·- Prisco V~ana e o Presidente da 
RepúbiJca são do PMDB. 

O Sr. Vlrgillo Távora- E- o Governador de 
-Alag~as é ta~?bém do PMDB. 

O SR. EDISON LOBÃO -Então o PMDB 
é um--partido que precisa ser estudado, e não 
propriamente o Governo. 

O Sr. João Lobo - Permite-me V. EX' um 
aparte? 

-o SR. imiSON U)BÃO- Ouvirei, com 
_muito prazer, o Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Senador Edison Lobão, 
eu·estava apenas_querendo interromper o discur
so de V. Ex' em face da resposta que deu ao 
Senador Ronan Tito. Quero testemunhar aqui que 
o Ministro, o nosso ex-colega Deputado Prisco 
Viana, tem recebido e tratado com muita igual
dade os que apóiam e os que não apóiam o Go
verno,- principalmente em relação aos represen
tantes do PiaW. Vejo que os Deputados do PMDB 
do Piauí não apóiam este Governo. Porém, o Mi
nistro Prisco Viana os recebe com todo o cavalhei
rismo e defere _o_s seus pleitos iguafs aos nossos, 
que apoiamos este Governo. A meu ver, as acusa~ 
ções ~o Governador Fernando Collou:le Mello 
não se adaptam; náo cabem ser feitas ao Ministro 
Prisco Viana, porque, em_ relação ao Piauí, vejo 
que S. Ex' tem procedido com toda a lisura e 
critério. Mas não posso dizer a mesma coisa de 
certos Ministros do PMDB que, simplesmente, não 
atendem aos Senadores e aos Deputados do PFL 
No Ministérlo do Desenvolvimento Urbano, o tra
tamento é de político para político. Somos igual
mente sempre bem tratados pelo Ministro Prisco 
Viana, pelo menos até a presente data. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Penni
te-me V. EX' um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO-Agradeço o teste· 
munho que nos traz aqui V. Ex, Senador João 
Lobo, e devo admitir que também tenho feito 
as mesmas constatações. O_ Governo não faz dis
tinção quanto aos eminentes representantes do 
PMDB, sejam os mais ardorosos na sua defesa 
-e são poucos- como aqueles que s_e colocam 
em posição de veemência no sentido contrário 
às atitudes do Governo. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Permite 
v. Br·um·aparte? - - -- -

-0 SR. EriiSON LOBÃO - Com prazer, no
_bre Senador. 

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Ilustre 
Senador Edison Lobão, gostaria de trazer o teste
muilho do meu Estado, para juntar-me aos elo
gios ao Ministro Prisco Viana. Acho, inclusive, que 

; a nomeação, a posse e o desempenho do Minfstro 
Prisco Viana é, até, uma das r~s de regozijo 
desse Governo Samey - das poucas razões -, 
porque a partir da presença de Prisco Viana no 
Ministério, já mudou aquele órgão público. Quem 
tem idO lá tem-visto a presença constante de pre
feitos, de autoridades munidpafs e de políticos 
bl$çando recursos para seus Estados. No nosso 

-caso,-de Mato Grosso, é ainda mais interessante, 
pOrque-o Ministro anterior protegia apenas três 
municípios daquele Estado, de amigos do peito 
dele. Agora, com o Ministro Prisco Viana, conse
guimos que 21-munícípios novoS de Mato Grosso, 
que se instaJaram este ano, e que até então- não 
tinham recebido nenhum tipo de recurso daquele 

Ministério, conseguissem, cada um, um milhao 
e meio - pouca coisa -, mas eles precisam 
de tudo; a1guns desses munidpios não têm nem 
cadeira para sentar, mas não recebiam nada, por~ 
que todos os recursos do Ministro que antecedeu 
ao Ministro Prisco Viana eram-destinadas a alguns 
amigos do coração, do PMDB de Mato Grosso, 
deixando completamente de lado todos os muni
cípios, todo o resto do Estado. Portanto, não co
nheço as alegações do Senador Ronan Trto, mas, 
pelo que conheço do MinistrO Prisco Viana, pelo 
Que tenho visto do seu desempenho e pelo que 
esta Casa comprova- basta ver as pautas desses 
últimos dias-, são sabidas e notórias as posições 
do grupo ligado ao Governador de Mato Grosso. 
Anteontem foi aprovado, para Mato Grosso, 33 
milhões de OTN, 18 bilhões de cruzados, já na 
administração Prisco Viana. Então, acredito que 
a presença de S. Ex"', principalmente como ho
mem que conhece as agruras da vida partidária 
a partir indusive desses anos todos em que os 
políticos ficaram à margem, temos na presença 
de Prisco Viana só razões para regozijo pelo seu 
desempenho, e pelo que faz em favor do povo 
brasileiro. -- -

O SR. EDISON LOBÃO- V. Ex" menciona 
o empréstimo que aqui votamos em favor de Mato 
Grosso, -18 bilhões de cruzados. Na verdade o 
Governador de Mato Grosso, eu não diria que 
é um opositor do Presidente da República, mas 
ele não tem tido posições exatamente favoráveis 
a Sua Excelência e, todavia, o Presidente envia 
a este Senado uma mensagem de mais de 200 
milhões de dólares, para os cofres do Governo 
de Mato Grosso, com a assinatura do Ministro 
Prisco Viana. Aí está o procedimento de um Go
verno realmente democrático, que não cultiva a 
perseguição, muito pelo contrário, que estima o 
exercício livre da administração e da própria de
mocracia. 

O Sr. Vlrgfllo Távora- Vê V. fX' como há 
motivos de regozijo de nossa parte, o PMDB, por 
um de seus membros mais distintos, também 
deu um testemunho e justamente defendeu aqui 
este ·oovemo: É iSso que QosfãrfaniOs de presen
ciar: os Partidos, sol-dlsant. apoiadores do Go
verno Samêy, pata âiscutirmos realmente os pro
blemas. E por quê? Porque muitas vezeS, emi~ 
nente Senador, não é por gozação que fazemos 
isso, é porque ficamos somente nós, neste Plená
rio a mostrar falhas, a mostrar defeitos, sem ter 
interlocutor, como é o caso do Senador Jarbas 
Passarinho, é o vaso caso. Portanto, neste mp-. 
mente, nós, da Oposição, s6 podemos nos rego
zijar. V.~ já obteve que alguém do PMDB viesse 
aqui, à liça, defender o Governo por ele apoiado. 

O SR. EDISON LOBÃO -As observações 
de V. Ex-, Senador Virgílio Távora, não são nunca 
sinónimos de provocações, sequer provoçações 
cívicas, sempre produzem bons resultados. 

O Sr. João Castelo- Permite V. EX um 
aparte? 

O SR. EDISON: LOBÃO - Com muito pra
zer ouvirei o senador João Castelo e, em seguida, 
o eminente Senador Gerson camata; e _por último, 

- o eminente Líder Ronan Tito. 

O Sr. João Castelo - Senador Edison Lo
bão, quando vejo V. Ex' defender, nesta CaS21, 
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o Ministro Prisco Viana, fico feliz porque vejo que 
realmente um homem público como Prisco Viana 
teve a iniciativa de V. Ex" para defendê-lo de ata
ques que tenho certeza, são descabidos. Ninguém 
está mais à vontade para falar aqui sobre a matéria 
do que eu, comprovadamente homem da Oposi
ção. E faço Oposição na terra do Presidente da 
República, onde na Capital do meu Estado a Pre
feita é minha mulher, que lá derrotou o candidato 
do Presidente da República. Pols bem! Peregri
nando pelos Ministérios e tendo inclusive sido 
bem recebida pelo Presidente da República, todas 
as vezes que compareceu ao Planalto para tratar 
de assuntos administrativos, teve os pleitos enca
minhados aos respectivos _Ministros pelo Presi
dente, e eu não acredito que o Presidente tenha 
encaminhado aos Ministros pleito da __ Prefeitu.ra 
de São Luís, apenas por encaminhar; acho que 
ele o fez com seriedade, e mesmo assim a Prefei
tura de São Luís nunca teve um desses pleitos 
atendido, porque os Ministros que compõem este 
Governo não dão resposta aos assuntos que a 
eles são encaminhados, nem quando pelo próprio 
Presidente da República. Pois bem, após a posse 
do Dr. Prisc.o Viana -_a__Er_efeita veio, inclusive, 
prestigiar a poss_e dele, porque o considera um 
politico sério e bem-intencionado, entre outrOs-
que lá devem estar, do mesmo modo. _Dias ap6s 
a posse, o procurou para desencavaros processos 
que estavam na gaveta, no Ministério do Desen
volvimento Urbano. Em menos de 1 O dias o Minis
tro telefonava à Prefeitura dizendo 4 'que, embora 
desatualizados os valores, estava determinando 
o atendimento dos pleitos, porque eram justos, 
sérios e não podiam ser engavetados." E, mais 
adiante, dizia o Ministro: "a Sr' trará aqu~ futura
mente, o necessário pedido de suplementação 
para que possamos.estudar e, se for o caso, aten· 
der à Prefeitura de São Luís, qUe há 2 anos se 
encontrava marginalizada junto ao MDU". Sobre 
São Luís, nenhum Ministro atendeu mesmo às 
próprias determinações do Presidente da Repú
blica. Portanto, quero_ dizer que o que falta a este_ 
GoVerno é ter mais ''Priscos Vianas" no Ministério, 
para que ele melhore de imagem e de produção. 

O SR. EDISOI'I LOBÁO - Senador João 
Castelo, de fato a Prefeita Gardênia Gonçalves, 
de quem tenho a honra de ser amigo, teve_ uma 
campanha memorável em São Lufs e venceu bri
lhantemente o candidato do PFL. E, agora, V. 
Ex' nos traz a informação de que ela foi atendida 
no Ministério do Desenvolvimento Urbano, já sob 
a gestão do Ministo Prisco Viana. Mas não o fora 
antes, na gestão de um outro eminente Ministro 
também do PMDB. 

Donde se conclui que há Ministros do PMDB 
que procedem de um modo, e há MirUstros do 
PMDB que procedem de outro. O testemunho 
de V. EX' é de grande valia. 

Ouvirei o Senador Gerson Camata e, em SegUi
da, terei muito prazer em também conceder o 
aparte solicitado pelo ilustre Uder, Ronan Tito. 

O Sr. Gerson Camata- Nobre Senador Edi
son Lobão, talvez não devesse acrescentar minha 
manifestação de apoio ao Ministro Prisco Viana, 
diante de tantas que ele v:em recebendo, mas 
acredito ser uma injustiça qualquer acusação a _ 
S. Ex!', quanto ao aspecto -do não atendimento 
aos governos estaduais, no tocante a verbas fede
rais. Sobre esse aspecto podemos citar dois 

exemplos. O primeiro deles aconteceu aqui nesta 
Casa, ontem, quando aprovamoS um dós maiores 
empréstimos, justamente ao Governo do Estado 
de Alagoas, vindo do Ministro Prisco Viana, via 
Caixa Económica Federal. O segundo exemplo 
é relativo ao meu Estado, onde os Deputados 
Estaduais ligados ao Governador não são sim· 
plesmente adversários do Presidente da Repúbli· 
ca, mas, sim, seus agressores. Pois bem, o Gover
nador do meu Estado veio a Brasllia ontem e 
vohou com uma grande quantidade de dinheiro, 
liberado pelo Ministro Prisco Viana. Creio que S. 
Ex" age mal, porque acho que o Governo tem 
que ter oposição e tem que ter aqueles que o 
apóiam, e devem ser preferentemente atendidos 
os do Governo. Porque aqueles que agem no 
Parlamento e na imprensa como adversários e, 
depois, querem as benesses do Governo, a eles 
falta carâter, maneira de se conduzir. Acho que 
o Brasil está precisando de uma eleição geral, 
que o Partido _de V. Ext, Se_n_ador_ Edison Lobão, 
defende tão bem, de Vereador até Presidente da 
República, para traçar uma linha em cima dos 
palanques. O Presidente da República que for elei
to virá com os Deputados e Senadores que o 
apoiaram nos palanques, os que perderem irão 
para a Oposição. Aí nós teremos facilidade 'para 
conter o déficit público e teremos uma divisão 
nítida da política brasileira. V. EX' e o seu Partido 
agem bem quando advogam a eleição geral, por
que qualquer Presidente da República que vier 
a ser eleito, se vier a ser apoiado pelo PMDB 
com essa .divisão, é outra crise mais séria que 
v.amos abrir logo na próxima eleição, porque, ao 
invés de ser uma abertura de uma esperança para 
o povo brasa-eirO, vai ser um novo caos que se 
vai instalar. O PMDB dividido, rachado, muitas 
vezes nebuloso, não tem condições de dar suporte 
a GoVerno nenhum neste Pafs, tem condições 
de levá-lo para o buraco, para a crise, e deixá-lo 
mal perante a opinião pública, como está aconte--
cendo. --

-CfSR. EDISOI'I LOBÁO -V. Ex', Senador 
Gerson .Camata,_ tem toda a autoridade para fazer 
a análise que faz do seu próprio Partido, e estou 
inteiramente de acordo com todaS as _observações 
judiciosas -e Oportunas que aqui nos traz. 

·v. Ex' lembra a aprovação do pedido de fUlan~ 
damento feito há do!s dias, pelo Governo de Ala
goas, do qual não me lembrava mais. Veja-se 
com que leviandade se acusa hoje o Governo 
do Presidente José Samey. Vê-se a televisão dizer 
que o Governo Federal não autoriza financiamen
tos para o Estado, porque o Governador se coloca 
em posição adversa ao Presidente da República. 
Todavia, dois dias antes, esse mesmo Governador 
já obtivera um empréstimo substancial para o seu 
Estado. Não sei mais o que dizer de criticas desse 
jae~ levianda_çl~ é o mfnimo que se pode dizer 
de uma manifestação desta natureza. 

O Sr. Virgillo Távora- Eminente Senador, 
por nímia gentileza ao Senador Ronan Tito, darei 
um aparte curtinho, pois S. Ex' cedeu-me a vez. 
V. Ex!' que é tão amigo, tão da confiança no sentido 
e:iCafõ da confiabilidade, de Sua Excelência, o Se
nhor Presidente da República. .. 

O SR. EDISOI'I LOBÁO - Não sou mais 
amigo do que é V. Ex' que, inclusive, é pâdrinho 
de casamento de Sua Excelência. 
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O Sr. Vlrgillo Távora- V. Ex' é correligio
nário e eli sou adversário; nós nos respeitamos. 
Como é que este Governo permite- aqui é uma 
critica construtiva-fato desses? Para que servem 
os assessores parlamentares? Será possível que 
ele não tenha informações do que existe aqut7 
Bastaria que, no outro dia, numa dessas declara· 
çõezinhas curtas e certas, que às vezes gostamos 
de fazer neste Plenário: "Em r~posta à acUsações 
de S. Ex', o Sr. Governador .. X",- um cidadão 
do segUndo ou terceiro time - no dia de hoje 
é aprovado pelo Senado o empréstimo de tanto, 
encaminhado pela Presidência da República, em 
favor do Estado tal". No caso seria o Estado de 
Alagoas, como poderia ser outro. O Govenió está 
gastando urna fábula em publicidade, em divulga
ção, mas um fato como este, bem que a merecia. 
Desculpe-nos essa achega, e agradecemos ao 
Senador Ronan Trto pela fidalguia da cessão do 
aparte. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Não há por que 
se desculpar, Senador Vu-gí1io Távora. Posso infor
mar a V. Ex' que em junho deste ano, exatamente 
em RIZâo de eplsócUo dessa natureza, o Presidente 
da República mandou que se_ divulgasse as re
messas de recursos federais para os municlplos 
e para os Estados. 

Foi feita uma pubUcação neste sentido, no dia 
seguinte, as reclamações dos prefeitos e governa
dores, foram imensas, porque o Governo Federal 
havia divulgado o oferecimento desses recursos, 
o que sfgniftca que os governadores e prefeitos 
querem receber os recursos do Governo Federal, 
mas não querem, sequer, que o Governo Federal 
anuncie isto. 

O Sr. Vb-gftio Távora - Eminente Senador 
Edison Lobão, vontade de governador algum, 
nesse caso, deve ser levada em contal Se sou 
acusado de estar fazendo discriminação contra 
um elemento "x" e se, ao contrário, os fatos mos
tram que mandei ao Senado- e estou tomando 
a coisa a mais impessoal possível- uma mensa· 
gem para que aquele_órgão do Poder Legislativo 
dê a autorização necessária, já encaminhada por 
todos os órgãos executivos, para a obtenção des
se empréstimo, dizer que fiz isto é qu~se _que 
uma obrigação. Permita-me dizer isto a-v. Ex!' 

O SR. EDISON LOBÃO- Sim, estou intei
ramente solidário com V. Ext, e é isto que eu 
faria na Presidência da República. 

Por que não o faz o Presidente José Sarney? 
Vou dizer isto ao término do meu discurso. 

Vamos ouvir, com muita alegria, para o Plenário 
inteiro, o eminente Uder Ron_an Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Edison 
Lobão, Uder do PFL., Uder hoje, pois ontem tínha
mos, na Liderança, o não menos honrado Sena
dor João Menezes que, como V. Ext, também 
hipoteca apoio irrestrito ao Presidente da Repú
blica. S.~ fez obstruções_ de projetes de interesse 
do Presidente da República, pediu verificação de 
quorum, esvaziou o plenário quantas vezes pôde 
para não aprovar projeto algum do Presidente 
da República, pois o PMDB garantiu o quorum, 
vindo para cá e votando os assuntos de _[nteresse 
do Senhor Presidente da República, etc. Quando 
V. Ex" está na Uderança, devo dizer que se iguala 
ao PMDB em apoio ao Presidente da República. 
Quero lançar a V. Ex" um repto; em que dia o 
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PMDB falto_u com apoio a qualquer projeto do 
Presidente da República? Agora, Sr. Senador, sou 
de um Estado que teve como representa~te nesta 
Casa, um homem que se chamava Milton Cam
pos, e S. EX' foi também Governador de Esta?o. 
_Um dia um assessor seu levou-lhe uma critica 
de wn adversário, dizendo-lhe: "Governador Mil
ton Campos, veja o que o adverSário está falando 
de V. Ex~" E o .Governador Milton Campos respon
deu-lhe: "A crítica é um componente tão impor
tante da democracia que não deveria ser obriga
ção apenas do adversário, mas uma prerrogativa, 
também, dos correligionários e dos amigos. Sou 
do Estado de S. Ex" e dele procuro aprender essa 
lição. Em momento algum acusei aqui o Ministro 
Prisco Viana, mas é pública e notória uma denún
cia de Governador de Estado, em cadeia nacional 
de televisão. Eu não o acusei, e_u não endoss.ei, 
mas eu acho que,_ como membro deste Governo, 
tenho obrigação de solicitar, através da M~sa do 
Senado, um esclarecimento do Ministro. Se o nos
so Ministro merece de nós todo o nOsso respeito 
e a nossa confiança, o Governador do Estado 
de Alagoas, meu correligionáriO;tamOém merece. 
E por que nã,o esclarecer esta ,dúvid_a? Por que 
agora tirar ilações, dizendo que estao faltando 
apoio ao Presidente da Repú~!i!=a, na medi~a 

em que soHcitamos um esclarecimento? N_ao 
aceito, repilo. Em todo o tempo disse que _conhe
ço o Ministro Prisco Viana e o tenho como uma
pessoa honrada, mas há uma acusação contra 
S. Ex' e democracia é justamente Isso! eminente_ 
Senador. Já fui recebido 00 gabinete do Ministro 
Prisco Viana, por duas vezes, de maneira fidalga. 
Não fiz reclamação desse tipo. Apenas estou 
constatando, e é impossível, Sr. Senador Edison 
Lobão desconhecer quando se faz uma acusação 
por tel~visão em cadeia nacional. E esta acusação 
é da maior gravidade, convenha V. Ex' Agora, 
V. Ex!' me faz uma pergunta. Gostaria de lem
brar-lhe outro fato. Aquj, agora há pouco, fal~ 
o honrado Senador pelo Espírito Santo o Sr. Gér
son Carnata, que o Estado está muito bem aqui
nhoado. Mas. todos sabemos, nós todos presen
ciamos que o também honrado Senador José 
lgnácio Ferreira, fez obstrução, correta, obstrução 
corajosa, mas decente o tempo todo. E pergun
tado por que, respondeu que era porque estavam 
s_endo obstruídos _empréstimos de seu Estado. 
Depojs que S Ex'! fez obstrução durante uma ses
são inteira, foram liberados, de urna s6 vez, todos 
os empréstimos. Não querer conhecer esse fato, 
é "tapar o sol com a peneira". Se nós somos 
democratas, se nós queremos apoi~r o Senhor 
Presidente, temos que ter seriedade. E nós ternos 
que ter um pouco de respeito pela verdade. Ou 
isto não ocorreu aqui, neste plenário? Agora, V. 
Ex!' me pergunta que Partido é este, o PMOB? 
Para V. Ex' é muito dific.il entender o PMDB. Con
fesso que é difícil. Venho do velho MDB, que de-
pois, por força do arbíbio e de um decreto, foi 
transformado em PMDB. Somos uma gama de 
homens que nós reunimos na Oposição,- iniCial
mente, e por força hoje da nossa mensagetn, 
que chegamos ao Governo. Veja bem Senador 
Edison úobão, não chegou ao Governo aperias 
o Presidente José Samey, chegamos ao Govemo 
com-a luta de todos os peemedebistas deste Pafs, 
de Norte a Sul e de Leste a Oeste. Por isso, temos 
compromisso com a população. Não só o Senhor 
Presidente da República tem esse compromisso, 

mas todos nós os peemedebistas, porque em to
do o lugar que estou, assumo· a condição de Go
verno, de membro do PMDB. _Mas, V. Ex' quer 
saber que partido é este? E _muitos dizem até 
que não é um partido, que é uma frente. Que 
o PMDB abriga em seus quadros desde parlamen
tares_ de direita atê os de esquerda, como se os 
partidos democráticos deste mundo fossem to
dos uniformizados,liofllizados, pasteurizados. não 
é verdade. O Partido Derno_crático dos Estados 
Unidos, por exemplo, abrigou homens como 
John Kenn_edy e seu vtce-Presidente Jonhson, de 
ideologias que nós sabemos bastante diferentes, 
mas eles tinham um ponto a unificá-los, o progra
ma do Partido Democrático. O PMDB também 
tem o seu programa, tem o seu estatuto; progra
ma e estatuto elaborados na Oposição, mas na 
OpOSiÇãO ao regime de força e que durante mui
tos anos, com cassações, prisões e deportações, 

_ aos poucos foi crescendo; mal-cheiroso a princí
pio, mas fõi crescendo por força da resistência, 
da luta, da coerência e do programa deste Partido; 
e hoje chega ao Governo. V. EJr estranha porque 
questionamos. às vezes. alguma atitude do Gover
no, mas não questionamos. queremos ver escla~ 
recidos os fatos, para melhor transparência deste 
Governo. No momento em que atê o Partido Co
munista, que ·até a União Russa Socialista Sovié
tica quer transparência, e creio que nós que quere
mos construir a democracia, que estamos com
prometidos com democracia, que buscamos de
sesperadamente a democracia, principoélJmente 
nõs. qUe sOmos Governo, temoS obrigação de 
tomar os atas deste Governo transparentes, não 
só ao Governo do Estado, mas a toda a população 
brasileira. O compromisso do PMDB, nobre Sena
dor;-é com a democracia, é com o povo brasileiro, 
com â justiça social e com seu President~ José 
&,mey. Por isso mesmo, quando denunc1a, ou 
quando pede para ver esclarecida aJgurna denún
cia de um GovemadQf de Estado, não está que
reTido dénegrir a imag:ein, mas tomar transpa
rente a açáo deste Governo. Muito obrigado a 
v. EX' . • . 

O SR. EDISON LOBAO - Eminente sena
dor Roriari Tito, hoje na liderança do PMDB, só 
posso agradecer a V. Ex", em nome do senador 
Luiz Viana, a oportunidade que deu a este PlenáriO 
de _ _tuna manifestação praticamente unânime em 
seu favor. Em momento_ algum disse que V. EJr 
havia feito qualquer acusação ao ministro Prisco 
Viana, o que eu disse é que _alguns faziam acusa
çães~ao governo; O\l_trC?S, c:;rílicas, e V. Ex' apenas 
tialía _dúvidas quanto ao comportamento de S. 
Ex!'; rião fui além disso. Agora, quando V. EX' insis
te no requerimento ao ministro Prisco Viana, para 
que S. Ex!' responda sobre as acusações do Gover
r1ãd0r de. Alagoas, penso que duas respostas já 
foram dadas, a primeira delas pela informação 
oportuna, que nos traz o senaçfor Gerson Carnata. 
O Governador acusa num dia _e dois dias, antes 
havia reC:ebidÓ milhões e_roilbões_de dólares do 
9ovemc;- federai: Pã"Ssados _aqui por este Senado 
fede(,_é\l,_A primeira resposta_ a S. Ex", a resposta 
ao_ r~querime':lto __ de _V._ EX, penso que foi dada 
pelei plenái1o; porqUe -não houve _uma só-palavra, 
em mais de 1 O apã:Ites aqui recebidos, que não 
fosse de apoio ao ministro Prisco Viana. Está aí 
a resposta ao requerimento de V. f'.x9 

O Sr. Gerson Camata - Permita-me um 
aparte, nobre Senador? -
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O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex' com 
prazer. 

O Sr. Gerson Cantata - Senador Edison 
Lobão, permita-me que, dentro do seu discurso, 
por tabela, responda ao nobre líder do PMDB, 
pai'a que o Plenárló não fique maJ-informado, co
mo ficou o senador José Jgnácio Ferreira, se é 
que foi realmente uma obstrução que S. Ex' de
senvolveu naquele dia, pois acabou sendo urna 
obstrução qua~~ que contra o Espfnlo Santo, (?DI
que havia 11 projetas do Espírito Santo na pauta 
e a obsbução de S. Ex' poderia estar sendo feita 
contra o Estado do Espírito Santo - ele sim -; 
baseio-me na palavra do próprio Governador do 
Estado, que está nos jamais de V'rtória de ontem, 
quando S. Ex' diSse que não ocorreu obstrução 
alguma e que o Presidente da República disse-lhe 
que, em nenhum momento, o Espfrito Santo foi 
discrirniii:ado. Um empréstimo do Banco do Brasil 
que havia ido para o Estado ficou no Banco do 
Brasil4 meses, aguardando que o Estado sacasse 
e o Estado não conseguia a lei da Assembléia 
e depois de 4 meses, aprovada a lei da Assem
bléia, o recurs_o retomou novamente ao ~do: 
PaJavra do próprio Governador do Estado, nos 
Jornais de Vitória de ontem. De modo _que, se 
o motivo do senador José Ignádo Ferreua para 
obstruir era esse, S. E>r laborava em erro e estava 
mal informado. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO-Agradeço o escla· 
recirnento de V. Ex', oportuno -~pmo sempre, e 
lembraria, urna vez mais, a este Plenário que, nas 
últimas 48 horas - e se formos um pouco mais 
além - na última semana, votamos aqui, neste 
plenário, recurso destinados aos Estados_ e aos 
municípios, que equivalem a alguns bühoe~ ~e 
dólares. E, por ironia, todos procedentes do Mims
tério hoje dirigido pela competência do ministro 
?risco Viana. 

Senhor Presidente, Srs. senadores, quando aqui 
se dirige aJgurna palavra contra_o _presider .·~José 
Samey, no sentido de que S.~ persegue aqueles 
que não lhe dão apoio, concluiria as minhas pala
vras dizendo que, se o presidente José Samey 
comete aJgum pecado, é precisamente e~ sen~ 
tido inverso, isto é, por excesso de tolerânc1a, por 
excesso de espírito de conciliação. Fosse Sua Ex
celência mais firme nas suas posições quanto 
aos adversários, é, seguramente, as acusações 
que hoje recebe não as receberia. 

Muito obrigado a V. EX' 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido _pel9 
Sr. Primeiro--Secretârlo. 

É lido _o_s_eguinte 

REQOERIMENTO 
N• 285, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos do art. ~71, 
alínea b do Regimento Interno, pé{I_'a o P!_OJeto 
de Resolução fl'? 398-A, de 1 ~7. que cri~ o Ser
viço de_Auditoria às Comissões de Inquénto para 
os fins que especifica. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1987. 
- VJrgíllo Távora - Ronan Tito - MaW'O 
Benevldes:. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do art. 375, item D, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Está esg'otado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 8, de 1986 (n' 6.933/85, 
na Casa de origem), de iniciéi.tivéi do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a uti1ização de imóveis residenciais de pro
priedade_ da União, das entidades da Admi
nistração Federal e das Fundações sob_su~ 
peiVisão ministerial, localizados no Distrito 
Federal, tendo pareceres proferidos em Ple
nário sobre o projeto: 

-da Comissão de Serviço PúbUco CI
vil, favorável, com emendas que apresenta, 
de n~ 1 a 7-CSPC; 

-do Disbito Federal, favorável ao pro
jeto e às Erilciúldas de n"" 1 a 5-CSPC, com 
Emendas que apresenta de n"" 8 a 1 QwDF 
e subemendas às Emendas n9" 6 e 7wCSPC; 

Sobre o Substitutivo de Plenãrio: 
-das Comissões de Constituição e 

Justiça e do Distrito Federal, FAVORÁ
VEIS, com subemenda. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto_l.uc.ena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primelro-Se<:retário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1• 286, de 1987 

Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para rejeição da exw 
pressão: _"e dos Tnbunals Superiores e Regionals" 
constante do art. 2" do Sub_stitu_tiyo de Plenário 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1986. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Senador Áureo .Mello. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
O requerimento lido será votado oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:- _ 
Passa-se à votação do substitutivo de Plenário, 
que tem preferência regimental, ressalvado odes
taque requerido e a subemenda. 

Em votação. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COnCedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB - RI. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senado_re~: -

O nobre SenadOr VU'-Qilio TáVora tinha carradas 
de razão quando focalizou, na sess~ anterior, 

o desacerto - se me permitem esta expressão 
-de assunto de tal relevância ser votado na últi
ma reunião da presente Sessão Legislativa. 

Mas, Sr. Presidente, neste_ ano de 1987, este 
assunto ainda se tomou mais grave, porque pelo 
ReQimento;-aprovado pelo Senado Federal, todos 
estamos cOarctados em colaborar para uma me
lhor redação. Certamente a loitQa Ordem do Dia 
não pennitiu que se examinass_e, __ detidamente, 
não só o projeto vindo da Câmara, como as várias 
emendas apresentadas nas Comissões, e o_ douto 
parecer do eminente Senador Melra Filho. 

Sr. Presidente, por isso mesmo, escapou da 
nossa observação e da nossa critica e, certamente, 
escapou também do Substitutivo do nobre Sena
dor Meira Filho, acolhido pela Comissão de Cons
tituição e Justiça, um texto aprovado pela Câmara, 
que constava da Mensagem do Presidente José 
Samey e que excltúmos. Infelizmente, pelo Regi
mento vigente este ano, enquanto dura a Consti
tuinte, já não ·é possível, neste momento, reapre
sentá-lo. Daqui somente cumpre fazer um apelo 
aos Srs. Deputados, para que mantenham o texto, 
que foi aceito pela Câmara dos Deputados, e que 
diz o seguinte: 

"Art. 11. Fica assegurado ao servidor 
público da União, do Distrito Federal e das 
entidades da Administração lndireta, inclu
sive fundações instituídas por lei, ocupantes 
de imóvel funcional ·na data de publlcação 
desta lei, localizado no Distrito Federal, o di
reito de adquiri-lo, desde que atendidos os 
seguintes requisitos; ... 

II --que o servidor resida no imóvel há 
pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos; ... " 

. 1'\ssiril se evitará que alguém que tenha obtido 
wn imóvel residenCial há um mês, amanhã ou 
depois, conquiste, de logo, o direito de poder ad
quiri-lo com as vantagens desta lei, quando o 
objetivo do projeto e de todos os projetas, inclu
sive do Substitutivo Meira Filho, visa a beneficíar 
àqueles radicados no Distrito Federal, que para 
aqui vieram-, aqui constituíram ou mantiveram as 
suas famllias, e a-qui, certamente, esperam morrer, 
e nâo·os transeuntes por Brasília. 

Desse modo, Sr. Presidente, já que pelo Regi
mento neste ano de 1987 não é possível oferecer 
etu-endas Desta Casa, e apenas destaque, gostaria 
de deixar cl~ro o meu apelo à Çâmara dos Deputa
dos, para que, ao aprovar o texto vitorioso nesta 
Casa,- fridua no projeto este dispositivo que está 
no--art. 11, § 29.do teXtO aprovado pela Câmara 
dos_ Deputados, e que constava da Mensagem 
do Senhor Presidente da RePública. 

Sr. Pfe:S1dente, ao encaminhar a Votação, e já 
que não p6ssC)apfe5entãi- nen:hUiria emenda, este 
é o apelo que dirijo à Tâmara dos Deputados, 
e quero, nesta oportunidade, prestar uma home
nagem ao nobre Senador Alexandre Costa. Não 
houve desen,tendimEmto __ guando ·o seu projeto foi 
apresentado, apenas dedarei que, ao dar o meu 
voto favorável, _estranhava que o projeto inicial, 
de minha autoria, tivesse permanecido durante 
tanto tempo nas gavetas das ComissOes TéCnicas; 
e mais: que o seu silêncio fosse tão profundo 
que não tivesse chegado aO conhecimento do 

_nobre representante maranhense. 
Quero, portanto, neste momento, prestar uma 

homenagem a: S. Ex", pelo cuidado que sempre 
teve com este problema como também, testemu-
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nhar o meu apreço ao esforço empreendido pelo 
nobre Senador Meira Filho. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em votação a matéria. 

O Sr. João Lobo - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa1avra ao Senador João Lobo, para 
encaminhar a votaçãO. 

O.SR. JOÃO ÜJBO (PFL- PI. Para encami
nhar. Sem revisão do .orador.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Deve ter sido profundamente lamefitável o que 
ocorreu, pois inusitadamente, o projeto do Sena
dor Nelson Carneiro, que é um homem atuante 
neste Senado, nunca os seus projetas ficam dor
mindO ou têm pe"rmanecido adonnecido sem o· 
conhecimento dos ilustres SenadOres -que redigi· 
ram o Substitutivo que ora votamos. 

Mas, Sr. _Presidente, peço ao meu ilustre colega 
Senador Nelson Carneiro que reconsidere o que 
acaba de dizer. Acho que permitir que alguém 
que morasse há um ou dois meses em um imóvel, 
fosse beneficiado Por essa lei, podendo adquiri~lo, 
vejo a contiaj:taitida disso tudo; porque o ocu~ 
pante de um imóvel com 4 anos e 1 O meses 
ficaria prejudicado sem poder adquiri-lo, já que 
o tempo de 5 anos, à data da" PUl:i~CaÇao da lei, 
seria limitante. Penso que talvez fosse melhor be
neficiar um ocupante com 4 anos e 11 meses, 
deixando-o sem poder adquirir o seu imóvel. 

Sr. Presidente, _o Substitutivo apresentado pelo 
üustre Senador Meira Filho atende, j)erfeitamente, 
aos anseios do funcionalismo público ocupante 
dos imóveiS funcionais. Sou inteiramente favorá
vel a este substiMivo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Continua em votação a m~éria. 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr. Presi· 
dente, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Hun1berto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador RonanTito, 
para encaminhar a votação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. SênãdóreS:- -

Este projeto de lei que vamos votar agora é 
da maior tmport.ãncia, porque, como disse muito 
bem o Senador Alexandre Costa, ele a um só 
tempo atende ao anseio dos funcionários públi
cos, que é o da casa própria, que é um anseio 
legítimo dentro do sistema da livre inlcíativa, do 
capitalismo, como atende tar:nbém à descapita
lização do poder. Realmente, o nosso País é pOr 
demais intervenCionista e estatizante. Por isso é 
da maior importânda que essas habitações sejam 
repassadas aoS Seus usuários. 

Quanto à observação que faz o nobre Senador 
João Lobo, S.- Ex' tem razão, mas há necessidade 
de- se -e-stabelecer um parâmetro. Se estabelecês
semos -quatro anos chegariamos a três e onze 
meses. seria um limite. O que acho que se pode
ria, talvez, sug~rir aos Deputados é que se estabe
lecesse a questão da prioridade para aquisição 
dos apartamentos àqueles que morassem há 
mais de cinco anos. E se sobrassem a1guns apar-
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tamentos para serem alienados. então, aí se pode
ria observar o tempo de moradia, por exemplo. 

Sr. Presidente, eu quis fazer uso da paJavra prin
cipaJmente para fazer justiça ao Senador Alexan
dre Costa. Sou memliro suplente da Comissão 
do Distrito Federal, e fui chamado àquela Comis~ 
são para o estudo deste projeto~ quando por falta 
de número. AsSisti ao debate e à apresentação 
do projeto do Senador AJexandre Costa. Realmen
te, satisfaz plenamente o projeto que ora vamos 
aprovar. No seu arcabouço, na sua estrutura,- todo 
ele é da autoria do Senador Alexandre Costa. Claro 
que, para acertos finais com o Governo, houve 
wn acordo. Para isso, os nobres Senadores Meira 
Filllo e Pompeu de Sousa, também interessados 
no Projeto, fizeram com o Ministro da Adminis
tração os acertos finais do acordo de um projeto 
que se tomou aceitáveL 

Assjm sendo, pela Uderança do PMDB, enca~ 
minha este projeto pela sua aprovação, Sr. Presi~ 
dente. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Erri votação a matéria. 

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Coricedo a palavra ao Senador Edison Lobão, 
pela Liderança do PFL, para encaminhar a _yqta~ 
ção. 

O SR. EDISON LOBÃO- (PFL-MA. Para 
encaminhar, sem revisão do orador.) -Sr. Presiw 
dente, Srs. Senadores: 

Constitui uma grande conquista, para os fun~ 
cionários de BrasíJia, a lei que estamos encamiM 
nhando neste momento. Penso atê que, há muito 
tempo, esta decisão já deveria ter sido tomada. 
OS apartamentos funcionais que surgiram, de al~ 
gum tempo para cá, e aqueles que eram destina
dos aos funcionários públicos, pura e simples
mente, no começo, com O GTB, depois com as 
companhias que se sucederam, todas do GOver
no, surgiram em razão das dificuldades que tinha 
a Capital em atender aos seus funclortártos com 
imóveis de particulares, fosse no Rio de Janeiro, 
essa situação não existiria, ela existiu_em Brasília. 

Sucede que, com o longo periodo em 4ue aqui 
já vivemos - eU inclusive sou um brasiliense, 
estou aqui há mais de 25 anos--:- a cidade cresceu 
e já não necessita mais desses favores do Gover
no. Mas, não necessitando dos favores do Gover
no, não se poderia, pura e simplesmente, ·desa
lojar os s_eus funcionários dos apartamentos em 
que se encontram. É mais do que justo, portanto, 
que esses_apartamentos sejam alienados e apre
ços razoáveis. . 

Já foi mencionado, pelo Senador Nelson Car
neiro, quantos Senadores se beneficiaram desta 
decisão do Governo Federal. Na êpoca, era eu 
funcionário público e também me beneficiei, e 
- quero fazer esta observação -a preços bem 
melhores do que aqueles pelos quais os funcio
nários vão receber hoje os seus imóveis. Não pa
gamos correção monetária, na primeira fase da 
alienação, hoje, os funcionários irão pagá-la. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo que, não_ po
dendo o Governo -continuar exercendo o papel 
de urna grande imobiliária, deve ele, de fato, trans
ferir aos seus legítimos ocupantes todos esses 
imóveis. 

E não posso deixar de fazer a homenagem me
recida ao Senador Alexandre Costa, que teve a 
brilhante iniciativa de encaminhar esta solução, 
d~ lyt;ar por ela, de articular meios e modos para 
que o projetq fosse votado com a rapidez devida. 
Portanto, a liderança do meu Partido se manifesta 
inteiramente favorável ao substitutivo, lamentan
do-apenas-que este projeto tenha que retomar 
à Câmara dos Deputados, adiando, assim, a solu
ção que há muito tempo vem sendo aguardada 
pelOs funcionários de Brasilia._ 

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muíto 
bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em votação a matéria 

O SR. ALCÚZIO BezERRA (PMDB -~C) 
-Sr. Pr.esidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConCedo a palavra ao Senador Aluízfo Bezerra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. ALUÍZIO BezERRA (PMDB - AC. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Quando se coloca em discussão o problema 
da venda de apartamentos aos funcionários públi
Cos -desta Capital, creio, sem dúvida alguína, que 
se trata de uma questão da mais alta importância, 
especialmente quando se fala dos parlamentares 
que chegaram nos primeiros anos de Brasília. 

Tive a honra de freqüentar os estabelecimentos 
Oe en-sino da Capital, inclusive da Jlniversidade 
d~ Br?!$lia, nas seus períodos mais dificeis, em 
plena época da ditadura militar; e um dos proble~ 
mas comuns, seja da juventude universitária estu~ 
dantil, seja dos funcionários públicos ou de todas 
as camadas da sociedade, era justamente o pro
blema habitadonal. Porque, Sr. Presidente, Bra~ 
sília era justamente uma cidade em construção, 
corno o é_ ainda hoje, e o fator habitação era sem
pre, para cada uma das famílias, um problema 
aqui em Brasma 

E_quardo, neste Plenário, ternos oportunidade 
de apiedar matéria dessa envergadura, creio que, 
ao apoiarmos, estamos fazendo justiça a todos 
aqueles que para Brasília vieram, cumprindo uma 
tarefa histórica, que é a da edificação da Capital 
da República, em condl~ões absolutamente difí
ceis, diferentes daquelas que existiam em outras 
Capitais, como no Rio de Janeiro, por exemplo, 
onde existia toda uma infra-estrutura: educacio
nal, de moradia e todas as outras nec~ssárias 
·a uma vic:!a d!gn~ e confortável. 

Creio, Sr. Presidente, que alguns pontos mere
cem ser observados. Não _é_ o fato de se estabe~ 
Iecer um impe~dimento, de terem direito apenas 
aqueles que já habitam o imóvel por um peóodo 
de 5 -anos._ Crê:io que todos aqueles que estejam 
ocupando o imóvel podem ter o direito de adqui
ri-lo. A ressalva há que se fazer àqueles que já 
tiveram imóvel em Brasília, que venderam esses 
imóveis, Ou àqueles que possuam imóvel em Bra
sília, nâ() podendo, portanto, adquiri-los, porque 
se carltcterizaria, aí, uma especulação imobiliária, 
e náo a _finalidade predpua que é a de atender 
ao problema de habltação. 

Nesse sentido, eu me manifesto favorável ao 
projeto, fazendo estq. observação: de que não é 
o_fato de estar habitando há um mês, dois meses 
ou três meses, que constitua um fato imPeditivo 
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da aquisição de imóvel, dando-se para isso a ca
rência, ou seja o período de cinco anos como 
creâenciamento para se habilitar à compra do 
imóvel, mas sim o fato de ter possuído o imóvel 
e tê-lo vendido, o que pode ser comprovado oo 
Cartório de Registro de Imóvel, ou mesmo aqueles 
que possuam imóvel em BrasíJia. Mas aquele que 
não possui imóvel, Sr. Presidente e esteja no apar
tamento há apenas um mês, está, por justiça, 
caracterizado o dir~ito de aquisição de imóvel para 
a fmalidade que ê a habitação. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!} 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em vOtação. 

O Sr. VlrgWo Távora- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConCedo a palavra, para encaminhar a votação, 
ao nobre Senador VII'gt1io Távora. 

O SR. VIRGÍUOTÁVQ~ (PDS- CE. Para 
encarrúnhar a votação.) -Sr. Presidente, apenas 
algumas palavras para dizer que o PDS, em 
~iando o prOjeto, faz aqui todas as suas ressal
Vas bem enunciadas pelo eminente Senãdor Nel
son Carneiro; e maís uma vez lamenta que assun
to desta importância seja- sem aqui acusar nin
guém - na hora última, na 25• hora, levado à 
discUsSão e à votação deste Plenário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em votação a matéria. 

O Sr. Mário Mala -Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
COOcOOO a ,Pãlavra ao Senador Mário Maia, para 
encaminhar. 

O SR. MÁRIO MAIA - (PDT - AC. Para 
encaminhar; sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: _ _ 

Quero apresentar aqui a minha opinião pessoal 
e a posjção ofiê:ial do meu Partido, o PDT, tam
bém. E queremos, em nossas rápidas conside
rações, acentuar o fato de que somos favoráveis 
ao projeto, e fizemos parte do seu estudo, apre
sentando, inclusive. emenda, na sua tramitação; 
entre outras emendas visando o seu melhora
mento; no sentido de beneficiar os atuais ocu
pantes desses imóveis, reduzindo de 5 para 3 
anos de ocupãção o periodo.de carência neces
sário à aquisição desses imóVeiS; -

E mais outro fato: que no desdobramento do 
estudo desse problema, além dos Senadores do 
Distrito Federal aqui citados pelo nobre Uder do 
PMDB, Ronan Tito, que fez referência aos Sena
dores Pompeu de Sousa e Meira Filho, por um 
lapso, esqueceu-se de dtar também e incluir o 
nome do Senador Mauricio Corrêa, que fez parte 
também dos entendimentos para a composição 
desse Substitutivo. Faço essa ressaJva, fazendo 
justiça, dizendo que não é apenas a minha lem
brança, mas também do nobre Senador Ronan 
Tito, que me solicitou que mencionasse o nome 
do ilustre Senador Mauricio Corrêã. 

Sr. Presidente, Srs. -Senadores,. o PDT é favorá
vel ao projeto, para que tenha ele tramitação rápi
da, vindo em socorro aos ocuparites de ím6veis 
funcionais, como um ato de justiça. E. por outro 
lado, para que a União fique livre deste ônus, 
o da manutenção desSes milhares de apartamen~ 
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tos apenas com a taxa de ocupação paga pelos 180 dias para a desocupação do imóvel, o qual 
que neles residem, e que, por certo, já deveriam será objeto de a1ienação, na forma do art. 69 

estarpertencendoaseusocupantes.{Muitobeml) Aqui vem a parte mais dificil da nova lei, que 
é o aspecto que vai determinar a existência dos 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) - Que vãO -perder e de tantos que vão se beneficiar 
Continua em votas:ão a matéria. com essa medida que, por sinal, acho das mais 

O Sr. JamD Haddad -Sr. Presidente, como justas, das mais interessantes. 
Uder, peço a palavra para encaminhar a votação. Chamo a atenção desse artigo, porque, na ver-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ____ dad_e, estará existindo uma rel~ção de l~ação 
Tem a palavra, para encaminhar a votação 0 no- d~ 1~6vel entre quem deve sa1r e a ~121:0 ou 
bre Senador Jamil Haddad, pela Uderança do D!strito ~ederal. E, com? tal, essa relaça~. tem 
PSB le1 pr~_!la_ P~Ia ser resolVIda perante o Jud1oârfo, 

. - que e a Lei do Inquilinato. 
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para E aqui, quando damos esse prazo - e não 

encaminhar a votação, como üder. Sem revisão há outras providências _ quase que tomamos 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: essa lei especial quanto à Lei do Inquilinato, pois 

Já me pronunciei, na sessão anterior, a respeito ela teria. que ser aplicada preferencialmente, ge-
desse projeto, que considero de extrema valia. rando, no mínimo, uma diminuição do direito do 
O desfecho de uma solução para os problemas locador. 0 locador, que aqui é 0 funcionário que 
de imóveis funcionais no Distrito Federal é aguar- não ~--enquadra neste dispositivo, terá 0 direito 
dado com muita_ ansiedade, há muitos anos, por profundamente reduzido,-a se comparar com o 
todos aqueles que vêm ocupando esses imóveis. que está revelado na Lei do Inquilinato, que por 

Quero, neste momento, declarar, Sr. Presiden· sua vez já é uma lei especial. Então, estamos 
te, que o Partido Socialista Brasileiro, represen· aqui criando um dispositivo de lei especial, para 
tado aqui através da minha pessoa, votará favora- ter prevalência sobre uma lei especial, como se 
velmente, esperando que haja correções na Câ- pudesse existir a lei mais que especial, a lei espe-
mara dos Deputados, para aprimorar mais o pro- cialíssima, digamos assim. 
jeto,paraquepossa,então,cumprirtodasasfinali- Faço esta observação, tendo em vista que a 
dades sociais que, no fundo, são do interesse Câmara Federal ainda vai observar esta matéria. 
desta Casa ao aprovar a matéria. (Muito bem!) Mas seria bom, em vez deste art. 10, deixar que 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) - a Lei do Inquilinato resolvesse os problemas que 
CObtinua em votação a matéria. aqui se geraSsem entre aqueles que não podem 

o Sr. Cid Sabóla de Carvalho_ Sr: Presi- adquirir, porque não se enquadram nos termos 
dente, peço a paJavra para encaminhar a votação. desta futura lei, e o Estado, proprietário do imóvel 

a ser alienado. -
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)- De reSto, queremos dizer, Sr. Presidente, que 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia aqui se trata de uma automação para alienação 
de Carvalho, para encaminhar a votação. -de imóvel, nos termos já previstos no Código Civil 

O SR. CiD SABÓIA DE CARVALHO Brasüeiro,eistolevariaapresenteleiateralguma 
(PMDB - CE. Para encaminhar votação. Sem economia_de muitos dispositivos, absolutamente 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena- -desnecessários, porque, para tanto, existe o Códi-
dores: go Civil. 

Lamentavelmente, não há muito tempo nem Poderia ser uma lei mais sintética, mais prática, 
oportunidade para que possamos e1aborar alguns uma lei onde houvesse também a remessa de 
retoques _ao inteligente substitutivo do Senador alguns aspectos de regulamentação para o Poder 
Meira Fllho. Executivo. 

Mas eu gostaria de deixar bem claro que vamos De qualquer maneira, fica o mérito maior de 
seguir a orientação da Udera_nça do PMDB, como estarmos beneficiando a centenas, a milhares de 
é nosso hábito, não somente aqui como também funcionários que realizarão, aqui em Brasília, 
na Assembléia Nacional ConstibJinte. .-aquele sonho tão caro de todos os brasileiros, 

Mas eu gostaria de deixar bem claro, repito, sendO que, desta feita, nao há aqui as sórdidas 
alguns reparos que acho importantes, não apenas traições do Sistema Financeiro de Habitação que 
para a Câmara Federal. c:omo também para a o Brasil consagrou e que liquidou a economia 
Comissão que vai apresentar a redação final. Por de tanta gente mal-avisada. 
exemplo, no parágrafo Único do art. 2~>, há uma É evidente que aqui estão critérios mais banes-
imperfeição, quando diz: "A utilização dos imóveis tos, mais corretos, e o funcionário poderá confiar 
referidos no parágrafo anterior", e não há esse multo mais, desta vez, no legislador. 
parágrafo anterior. Então, é preciso conigir reda- Vale, por fim, também acenbJar que, com isto, 
cionalmente, aqui, como ~bém teria sido muito cria-se uina nova prática: a liberação do EStãdo 
interessante a redução do art. 19 e do seu § I 9, dessa atividade de conceder o imóvel, para per~ 
para deixar ao decreto regu]amentador algumas mltir a localização, em Brasília, do funcionário 
das sutilezas para a aplicação dessa lei, tirando público. 
da lei o caráter da auto~regulamentação, que aqui Isto significa, mais do que qualquer aspecto 
se encontra, talvez de modo exaustivo. jurídico, a realização do grande sonho- de Jusce-

Quero também chamar a atenção para um disw lino Kubitschek. BraSJ1ia tem sua própria persona-
posltivo que me parece da maior importância, !idade, sua própria estrutura; Brasília amadureceu, 
que é exatamente o arl 1 O, quando diz: "os abJais existe como cidade, existe como local absoluta-
ocupantes de imóveis funcionais, que não o ad- mente viável. E fico pensando naqueles que di~ 
qufrirem, por opção pessoal ou por inabilitação, ziam que Juscelino Kubitschek era louco e que 
nos tennos do§ J9 do art. 1~', terão o prazo de Brasíliaerainviável.E,-nofinal,prestoumahome-
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nagem à memória de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Od Sabóia de 
Carvalho ocupl!l rrii:imentãneamente a ãidei
ra da Presidênda o Sr. Dkceu Carneiro; vol~ 
tando a ocupá-Ia novamente o Sr. Humberto 
Lucena 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em votação o substitutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto, as emendas e subemendas oferecidas 
ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
Em votação o destaque, para rejeição. 

Para encarninhá~lo, concedo a palavra ao nobre 
Senador Aureo Mello. 

O SR. AI.IREó MELLO (PMDB :___ AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Antes de tudo, quero declarar a minha solidarie
dade à proposição, que visa fazer justiça a uma 
grande coletividade trabalhadora, mal remunera
da, que precisa mesmo deste benefí_cio para que 
possa ter um pouco de justiça, como um prêmio 
por aquilo que ela realiza, di<IDamente, ~rii.fã_Vor 
da coletividade. 

Deparei, porém, Sr. Presidente, e esta é a razão 
de meu pedido de destaque, com o que se me 
afigura uma grande injustiça no corpo da propo
sição, justamente aquela que permite a aquisição 
dos imóveis aos Magistrados, Desembargadores, 
Juízes Federais, Procurac:;lores da República, que 
residam nesses apartamentos funcionais, e exclui 
precisamente os Srs-. Mínistros· dos Tribunais Su
periores, que são igualmente Magistrados e que 
estão habilitados a receberem esse benefício, por
quanto, eles, da mesma forma que os demais 
Magistrados, pagam também taxa de luz, ocupa
ção, água e taxa de conservação . 

Não seria eSte SenadO Federal, esta Casa, que 
.é também de justiça, que iria fazer justamente 
a exclusão daqueles realizadores de justiça, da
queles Magistrados , daqueles homens de ponde
ração, que compõem precisamente os Tribunais 
Superiores, com os quais sempre contamos, na 
clareza meridiana da verdade, a base da herme
nêutica, da legislação que se lhes apresenta, não 
seriam- a eles, precisamente, que esta casa iria 
injustiçar. 

Daí, Sr. Presidente, esta proposição, este pedido 
de destaque, para que o egrégio Senado da Repú
bl!ca não pratique, não cometa esta injustiça com 
os Srs. Juízes e Meritíssimos Ministros dos Tribu
nais Superiores desta República, sob pena de ar
carem, na sua consciência, com o grave senti
mento de culpa de haverem praticado um ato 
que não condiz com o espírito de equanimidade, 
na permanente busca da verdade, que é procedi
mento habitual de todos os componerites desta 
Casá. 

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Nelson Carneiro - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Antes de conceder a palavra a V. ~. pela ordem, 
a Presidência gostaria de esclarecer que o Sena-
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dor Áureo Mello fa1ou na qualidade de autor, para 
justificar o requerimento de S. Ext, porque, pelo 
Regimento Interno, de acordo com o art 345, 
os requerimentos de destaque, de disposição, não 
poderão ter encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: --

Eu gostaria, em face da intervenção do nobre 
Senador Áw-eo MeDo, que V. Ex', Sr. Presidente, 
mandasse ler a emenda, porque eu estou numa 
grande confusão. De acordo com o arl 2'i', parece 
que não serão objetos de a]ienação as residências 

"ocupadas por Chefes dos Poderes Consti
tuídos, .Ministros de Estado, Consultor-Geral 
da República, Secretário-Geral de Ministério, 
Membros do Congresso Nacional e dos Tri
bunais Superiores e Regionais." 

S. Ext, pelo que acredito, deseja que os Mem
bros dos Tribunais Superiores Regionais possam 
adquirir os imóveis. Essa é a intenÇão de S. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenil) -
Atendendo à solicitação de V . .Ext, para melhor 
esclarecimento da votação. a Presidência pede 
ao Sr. Primeiro Secretário que volte a ler o reque
rimento. 

É lldo o seguinte requerimento: 

REQUERIMENTO 
N• 286, de 1987 

Nos termos do art 347, alínea c, do Regimento 
lntemo, -requeiro destaque para rejeição da ex
pressão: "e dos Tribunais Superiores e Regionais" 
constante do art. 29 do Substitutivo de Plenário 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1986. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Áureo MeDo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o destaque: __ _ 

Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em Votação a subemenda oferecida ao substi
tutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à apreciação do projeto, em turno su

plementar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação do vencido, elaborada pelo 
Relator, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da OlmaJa n• 8; de 1986 
(n• 6.933/85, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a uti.Uzação de Imóveis resi
denciais de propriedade da União, das 
entidades da Administração Federal e 
das fundações sob supervisão mlnlste· 
ria!, locallzad05 no Distrito Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) 

O Relator api'E'!senta a redação do vencido para 
0-turno suplementar do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1986 (n? 
6.933/85, na Casa de oriQem), que dispõe sobre 
a utilização de imóveis residenciais de proprie
dade da União, das e_ntidades da Administração 
Federal e das fundações_ sob supervisão minis
terial, localizados no Distrito Federal. 

Sal;;~ das ·Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Melra FDho, Relator. 

-ANEXO AO PARECER 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Subatitutfvo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1986 
(n• 6.933185, na Casa de origem), que 
clsp6e sobre a uUUzação de Imóveis resl· 

- _dendais de propriedade da União, das 
entidades da Administração Federal e 
das fundações aob .supervisão mlniste-

- -ria!, localizadas no Distrito Federal. 
O COngresso Nacional decreta: 
Ait. 19 -Os imóv'eis residenciais funcionais lo

ca1lzados no Distiito Federal, de propriedade da 
União, de suas autarquias, empresas públicas, so
ciedades de economia mista e fundaÇões sob su
pervisão ministerial, bem como os incorporados 
ou vinculados ao Fundo Rotativo Habitacional de 
Brasília - FRHB, s~rão alienados no prazo de 

-- Iab (centO e o"itenta)-dfas; prorrogáveis por igual 
período, contadoS- da data da publicação desta 
lei, aos servidores habilitados na forma dos pará
grafos seguintes, ressalvados os artigos 29 e 39, 

§ 1 ~ Está habilitado a adquirir o imóvel fun
cional o servidor ocupante que preencha os se
guintes requi~itos: 
I- esteja erri efetivo exercício em Brasilia ou 

tenha se aposentado nessa condição; 
II- seja titular deTermo de Ocupação ou con

- trato equivalente; 
_ ill--:- resida no imóvel funcional na data da pu

-bJICaçao -desta lei; 
IV-pague regulannente as taxas de ocupação 

-- e conservação; 
-V- comprove, na data da publicação desta lei, 

não ser ele ou seu cônjuge, proprietário, promi
tente comprador, cessionário ou promitente ces
Sibnário de imóvel residencial no Distrito Federal. 

§ 21' Ao cônjuge enviuvado é assegurado o 
direito de aquisição do imóvel funcional, desde 
que atendidos, no que couber, os requisitos do 
parágrafo anterior. 

Art. 29 Não serão objeto de alienação as resi
dências oficiais ocupadas por Chefes dos Poderes 
constituídos, Ministro de Estado, Consultor-Geral 
da República, Secretário-Geral de Ministério, 
membros do Congresso Nacional e dos Tnbunais 
Superiores e Regionais. 

Parágrafo único. A utilização dos imóveis refe
ridos no caput deste artigo dar-se-á mediante 

-- permissão de uso, nas condições fixadas em regu
lamento. 

Art. 3~ Os imóveis destinados aos Ministérios 
Militares, ao Estado-Maior das Forças Armadas 
e à Presidência da República poderão ser aliena
dos, a critério do Poder Executivo, observado o 
disposto nesta lei. 

Art. 4~ A alienação do imóvel funcional será 
efetuada à vista ou a prazo, neste caso mediante 
contrato-padrão de promessa de _compra e venda, 
com cláusula de correção monetária, por prazo 
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de até 30 (trinta) anos, observada a idade limite 
de 80 (oitenta) anos para o comprador, ao ténnino 
do contrato, considerando-se quitado o saldo de
vedor em caso de falecimento. 

§ 19 O preço de venda do imóvel funcional 
será igual ao seu custo de reposfção, assim enten
dido aquele que for apurado na época de cada 
venda, com base nos dados levantados pela Caixa 
Econômica Federal, para cálculo do índice de 
custo da construção, deduzindo-se a depreciação, 
à razão de 2% (dois por cento) por ano de existên
cia do imóvel. 

§ 2'1 A taxa de juros do financiamento será 
de 6% (seis por cento) ao ano e o valor da presta
ção mensal não poderá ultrapassar 20% (vinte 
por cento) da renda mensal fammar. 

§ 39 O servidor, na aquisição do imóvel fun
cionai, poderá fazer uso dos recursos de sua conta 
vinculada ao PIS/Pasep e/ou FGTS. 

§ 49Qs saldos devedores e as prestações men
sais dos imóvejs serão corrigidos nos mesmos 
percentuais dos reajustes salariais dos servidores 
públicos civis, processando-se as alterações ses
senta dias após __ a entrada em vigor dos novos 

_níveis_ de retribuição. • 
§ s~Não deverá existir saldo devedor, pagas as 

prestações pactuadas. 
Art 59 O imóvel prometido à venda nos ter

mos desta lei será restituído ao vendedor se, antes 
de decorridos três anos da assinatura do contrato, 
ocorrer perda do vínculo empregatício com o Ser
viço Público Civil por 'justa céJusa" ou inquérito 
administrativo, caso em que se devolverá ao pro
mitente comprador o total pago, devidamente 
corrigido, deduzida a taxa de ocupação corres
pondente ao perlodo. 

Art. 69 À transferência de direitos relativos à 
promessa de compra e venda de imóveis de que 
trata esta lei só poderá ser feita a servidor público 
e após 3 (três) anos da assinatura do contrato. 

Art. 79 Os imóveis residenCiais funcionais 
de que trata o artigo 1 ~. que estejam desocupados 
ou venham a desocupar, e que não se incluam 
na cota de residências oficiais de que trata o artigo 
29, serão a1ienados pelos órgãos prop-rietários ou 
quotistas aos seus respectivos servidores na for
ma dos artigos 39 e 59 

§ 19 Para habilitaf..se à alienação referida nes
te artigo, o seJVidor deverá estar em efetivo exer
cido em Brasí1ia e não ser ele ou seu cônjuge 
proprietário, promitente comprador, cessionário 
ou promitente cessionário de imóvel residencial 
no Distrito Federal 
_ § _ 29 Na seleção dos candidatos será obser
vada cl8$ificação por pontos. considerando-se 
como critérios o número cfe dependentes e o tem
po de efetivo exercício prestado à Administração 
Pública, dando-se preferência, em caso de empa~ 
te, ao que tiver maior tempo de _efetivo exercício 
em Brasília e, repetindo-se o empate, ao mais 
idoso. 

Art 89 Para atender à situação e necessidade 
familiares dos servidores habilitados, será permi
tida a permuta de imóveis residenciais, inclusive 
com outro, desocupado, de comum acordo entre 
as-partes, para efeito da alienação de que trata 
esta lei. 

Art. 99 O produto da alienação de imóveis de 
propriedade da União e do Fundo Rotativo Habita
cional de Brasflia - FRHB, será destinado ao 
Fundo Rotativo Habitacional de BraSJ1ia a ser apli-. 
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cado em programa::; habitadonais para os servi· 
dores públicos da União. 

Art 10. Os atuais ocupantes de imóvel fun
donal, que não o adquirirem por dpção pessoal 
ou por inabilitação nos termos do § }9 do arti_go 
1"', terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para desocupação do imóvel, o qual será objeto 
de alienação na forma do artigo 79 

Art. 11. O Poder_ ExeCUtivo regulamentará as 
disposições desta lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias da data de sua publicação. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubHcação. 

Art.13. Revogam-se as disposições em ccm
trário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada _a; discussão, o Substitutivo é consi
derado definitivamente aprovado, nos termos do 
art. 318, do R~imento Interno. 

A matéria volta à Câmara_ dos Deputados. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Nelson Cameiro. 

O SR. NELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB- RJ. 
Para uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. tanto intervi neste projeto, que 
quero deixar bem claro que, se houvesse votação, 
. eu votaria favoravelmente ao projeto. Apenas, fiZ 
observações que achei c:l.o meu dever fçrmular, 
mas sem nenhum próposito, fosse o de atrasar 
o curso do projeto, de que me poderia valer atra~ 
vês de um pedido de verificação ou de apresen~ 
ta.ção de emenda. Apenas como Senador, e no 
propósito de colaborar para uma melhor redação 
da lei, fiz aqui considerações, mas meu voto sem~ 
pre foi, desde o primeiro momento, favorável ao 
projeto. 

O Sr. Alfredo Campos - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para declaração de voto._Sem revisão do Qrador.) 
- Sr. Presidente. Srs. Senadores. simplesmente, 
para ficar constando dos Anais desta. Casa, que 
o projeto que estamos aprovandc;> hoje- fizemos 
o possível, é uma necessidade premente - tem 
diversas incorreções que, no flrtw_Q, iremos notar. _ 

Uma delas, Sr. Presidente - e gostaria que 
ficasse registrado para mostrar a intenção do le
gislador - é com relação ao art.. 29 do projeto 
que aprovamos, que diz: 

"Não serà.o o_bjeto de. ~ienação as residên~ 
cias oficiais ocupadas por chefe dos Poderes 
constituídos, ministros de Estado, consultor
gera] da República, secretário-geral de Minis~ 
têrio, membros do Congresso Nacional e dos 
Tribunais Superiores e Regionais." 

Ora, Sr. Presidente, onde estão aqui os mem~ 
• bros do Supremo Tribunal Federa]? Não constam 

os membros do Supremo Tribunal Federal. Pode
se achar que em Tnbunals Superiores está incluí~ 
do o Supremo Tribunal Federal. Mas, se é supre
mo, Sr. Presidente, não é superior. Os tribunais 
superiores federais são o Tribuna] de Contas da 
União, o Tribunê!J Federal ele ReclUSOS e o Supe
rior Tribunal Militar. O Supremo Tribuna] Federal 
não está incluído, quando nós, legisladores, gosta~ 
riamos que estivesse. Por isso essa ressalva, para 
que fique declarada que a intenção do legislador 
era a de incluir também o Supremo Tribunal Fe~ 
deral. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presi
dente, pes:o a palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDEI'I'i'E (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, para declaração de voto, o Senador 
Cid Sab6ia de Cwvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para deClaração de voto. Sem revi
são do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores, 
do mesmo modo que o Senador Nelson Carneiro, 
também ressalto que sou plenamente favorável 
a esse substitutivo que aprovamos e gostaria ape
nas de vê-lo aperfeiçoado. E muito aperfeiçoado! 
Inclusive esse cuidado do Senador Alfredo Cam~ 
pos, que nos parece um tanto quanto desnec:es
sárío, é ~bém um cuidado em que não deilca 
de demoiistrar O -espírito da Casa, de absoluta 
vigilância. 

Mas este foi um ano muito dificil, em que estive-
mos sempre voltados para a Constituinte, e como 
nossas reWliões foram relativamente poucas, eis 
que nos falta o tempo necessário para um maior 
aperfeiçoamento. Acredito que na redação final 
tudo será devidamente conigido, pelo menos para 
alcançar aquilo que ê alcançável em matêría de 
redação. 

Nossa declaração de voto é para deixar bem 
claro que somos favoráveis à redaç:ão, mas gosta~ 
ríamos de ter tido tempo para um aperfeiçoa
mento mais notório, mais eXpreSSo dessa matéria. 

Muito ob_rigadol 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
_ Resolução n' 399, de 1987, que autoriza a 
Pr"efeitura Munid~ de lpirá, Estado da Ba
hia, a contratàr .operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 94246,24 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Erh votação o proJeto. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-5ecretário. 

É l!da a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
D' 399, de 1987. 

Ç> Relator apresenta a redação final de> Projeto 
de Resolução n• 399, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ipirá, Estado da Bahia, 
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a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 94246,24 Obrigações 
do Tesouro NadonaJ- OTN. 

Sala déis Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftn.il do Projeto de Resolução 
... 399, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
temros do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de lpl· 
rá, Estado da Babla, a contratar opera-
ção de crédito no valor con-espondent.e, 
em auzadoo, a 94.246,24 Obrigações do 
Tesouro l'ladonal- 0'11'1. 

O Senado f~_deral resolve: _ _ 
Arl 1• É a Prefeltura Municipal de !pirá, ESta· 

do da Bahia, nos termos do artigo 29 da ResolUção 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, aherada peJa 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor ~Orrespondente, em 
cruzados, a 94.246,24 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômlca Fede
ra], esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio aQ Desenvolv:iment.o Social ---: FAS, desti
nada à drenagem de águas pluviais, pavimen
tação em paralelepipedos e meios~fios, no muni
cípio. 

Art :29 Esta resoltição..entra em vigor na data 
de sua publicação . 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final, (Pa~.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerràda discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota~ 
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n' 400, de 1987, que autoriza a 
Prefeitwa Municipal de Coaraci, EStado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
366.619,64 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, preferido em pie· 
nário. 

Em votação o ProJeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que ~rá lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

:t: lida a sf!Quinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 400, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 400, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Coaraci, Estado da Bahia, . 
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a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 366.619,64 om. 

Sala das Sessões. em 4 de dezembro de 1987. 
--Jutalty Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 400, de 1987. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te. 

RESOLUÇÃO N• _ , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura M.unlcJpal de 
Coaraci, Estado da Bahla, a contratar 
opentçá9 de crédito no valor COITeSpon
dente, em cruzados, a 366.619,64 Obrl· 
gaçóes do Tesouro l'ladonal- OTN: 

O Senado Federal resolve: . 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Coarad, 

Estado da Bahia, nos termos do art 29 da Resolu
ção n" 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 

·cruzados, a 366.619,64 Obrigações do Tesouro 
Nacional·- OTN, junto à Caixa Económica Fede· 
r81, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,' desti· 
nada à implantação de pavimentação com parale
lepípedo, drenagem de ruas e construção de um 
centro de abastecimento, no Município. 

Art 2,_ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada -Como 
definitivamente aprovada, independente de vota· 
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? 401, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
293.961,94 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovãm qúeiram per· 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

.'t: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 401, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 401, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Dias D'Ávi1a. Estado da 

l 
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Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 293.961,94 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Melra Filho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
- n" 401, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Dias D'ÁvUa, Estado da Bahla, a contra~ 
tar operação de crédito no valor C<JJTeS

pondente, em cruzados, a 293.961,94 
---Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art I-; É a Prefeitura Municipal de Dias D'Á~ 
vila~ EStado da Bahia, nos termos do artigo 29 
da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valai corres~ 
pOJldente, ein cruzados, a 293.96 I ,94 Obrigilções 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta. na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social ....... 
FAS, destinada à implantação de drenagem plu~ 
via!, calçamento. melos~fios, sargetas, poços de 
visitas com tampa e caixas de recepção; no MWli~ 
cípio. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PREsiDENTE (Hwnberto Lucena) -
Em disCuSsão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivanlente aprovada, independente de vota~ 
ção, nos tennos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
ltem5: 

Votação, em tuJllo único, do Projeto de 
Res_ol~ão n'~ 402, dE: 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de ltajuípe, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correSpondente, em cruzados, a 
362296,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
,....._OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Ein votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados, (Pausa.) 
Apf<?Vado. 

O SR. PREsiDEI'ITE (HUmberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. !<~-Secretário. 

É.Hda a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio 
n• 402, de 1987. 

Dezembro de 1987 

O Relator apresenta_ a ccdação final do Projeto 
de Resolução n9 402, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltajuipe, Estado da Bahla, 
a contratar operação de crédito no valor corresw 
pendente, em cruzados, a 362296,39 Obrigações 
do T escuro Nadonal- OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Melm FDho7 Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"402.de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ita
juipe, Estado da Eklbla, a contratar ope
ração de ~o no valor corTeSpOnden
te, em cruzados, a 362.296,39 Obrlga
Çóes'do Tesow-o l'ladonai-OTN. 

O Senado federal resolve: 
Att. 19 É a Prefeitura MWlicipal de ltajuípe, 

Estado da Bahia, nos teJ1nOS do ·artigo 29 da Reso
lução If' 93, de 11 de Outubro de 1976, aherada 
peJa Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 362296,39 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Fede
ral~ esta- Jlã: Qiiãl.idade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Soda! - F AS, desti
nada à implantação de galerias pluviais, meios
fios, calçamento em paralelepípedos, poços de 
visita com tampa e caixa de recepção, no Muni· 
cípio. 
-Art. 29 Esta Resolução en_tra em vigor na data 

~e-sUã Publicaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgaçoo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ResOlução n9 403, ae 1987, -que autoriza a 
Prefeitura Municipal dé Piritlba, Estado da Ba~ 
hia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 342.755,02 
Obrigações do Tesouro Nacional -- OTN, 
tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. . 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
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Rec:lação final do Projetn de Resolução 
n• 403, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 403, de 1987, Que autoriza a 
Prefeitura Munkipal de Pirltiba (BA) a contratar 
operação de _crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 342.755,02 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de-i 987. -
Melra FDho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n' 403, de 1987. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artlga; 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Pbi· 
tlba, Estado da Bahla, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 342.755,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de PiritJba, Es

tado da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Resolu
ção ~ 93, de 11 de outubro de 1976, aherada 
pelaResoluçãon9 140,de5dedezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 342.755,02 ObrigaçõeS do Tesouro 
Nadonal~OTN,junto à Caixa Econômica Ff.::de~ 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social----: FAS, destf~ 
nada à implantação de drenagem e pavimentação 
em paralelepípedos, no Município. 

Art. Z-' Esta re-Solução entra em vigor na dãta 
de sua publicação. - ---

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaçao final. {Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a_d_iscus_são._ · 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota~ 
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 404, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra, EsR 
tado da Bahla, a _contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 115310,24 Obrigações do TesoUro Nacio· 
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

.permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 404. de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 404, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Presidente Outra (BA) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 115.310;24 Obrigações do 
Tesouro Nacional-- OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Meira Filho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 404, de 1987. 

FãÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

REsOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Pre· 
sidente Dutra, Estado da Bahla, a contra
tar operação de crédito no vaiOI' corres
pondente, em cruzados, a 115.310,24 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

-o-·seriàdô -Federàl-resolve: 
Art 1 ~ É a Prefeitura Municipa' de Presidente 

Outra, nos termos do artigo 2~ da Resolução IT' 
93, de ri de outubro de 1976, alterada pela Reso
lução nç 140, de 5 de.dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 115.310.24 ObrigaçõeS do Tesouro Nacio
nal - OTN, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
aQ_D~nvolvimento Social- FAS, destinada à 
Implantação de drenagem, meios-fios e pavimen
tação em paralelepípedos, no Município. 

Art. 2ç Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.} 

Não havendo quem -peça- a-palavra-,- -encerro 
a discussão. 

Encerrada a diScussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente_de vota· 
ção, nos termos regimentais. 
___ Q projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem8: 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de 
Resolu_~o_ n9 405, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Uibaf, Estado -da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor 
c-orrespondente, em cruzados, a 38.359,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em VOtação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1~'-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação Onai do Projeto de Resolu

ção n' 405, de 1987. 
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O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 405, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ufbaí (BA) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 38.359,00 OTN. - · 

sara das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Meira Filho, Relator. 

~EXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 405, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 
Autoriza a Prefeitwa Municipal de W

baí, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédlto no valor correspondente, 
em cruzados, a 38.359,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Uibaí, Esta·ºº da BaJ:'tia, nos termos do artigo2? da Resolução 

n9 93, de 11 de outubro de 197_6, alterada pela 
Resolução no 140, de 5 de dezembro de _1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 38259,00 Obrigações _do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de drenagem de águas plu
viais e servidas, meios-fios e pavimentação em 
paralelepípedos, no Municipio. 

Art. 29 Esta _resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em dis_S~_ssão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a gisÇJJs_s_áQ. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 406, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salvado"r, Estado da 
Bahia, a contratar· operaçao de crédito no 
vaLor correspondente, em cruzados, a 
-354.590AO Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profeddo em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçâo Onai do Projeto de Resolução 
n' 406, de 1987. 
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O Relator apresenta a redaçâo fmal do Projeto 
de Resolução n<? 406, de 1987, que autoriza -a 
Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a contratar 
operação de_ crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 354.590,40 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Jutahy Magalhães,- Relator, 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
... 406, de 1987. 

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 !987 

Autoriza a PrefelturaMunldpal de Sal
vador, Estado da Balúa, a contratar ope& 
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 354.590,40 Obriga
ções do Teoouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Arl ]"' É a Prefeitura Municipal de Salvador, 

Estado da Bahia, nos tennOs do artigo 2"' da Reso
lução n"' 93, de 1 1 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n"'140 de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 354.590~0 Obrigações do Tesowu 
Nadonal- OTN,junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolviniento SOcial- FAS; desti
nada à implantação de sistema de macrodrena
gem para o coletor principal da Bacia do rio Lu
caia, no Município. 

Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena)
Em discussão a red.ação final. (Paus.:i.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a mãtérla é dada cOmo 
definjtivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n<? 407, de_ 1987,_ que aut9~ a 
Prefeitura Municipal de SaiVaCior, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
395.101,55 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os-Sfs. Senadores cjúe o aproVãm queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. - - -

É lida a seguinte 

Redução final do Projeto de Resolução 
n'407, de 1987. 

O-Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n<? 407,_ de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Salvador (BA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a395.101,55 OTN. 

Sala das Sessões, 4 -de delembl-o de 1 987.·
Jutahy M-'hães , Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução 
.n~ 407, de 1987. 

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 !987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Sal
vador, Estado da Bahla, a contratar ope
ração de crédito no valor cOIT'eSponden
te, em cruzados, a 395.101,55 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

----O Senado Federal resolve: 
M -19 --É a- Prefeitura Municipal de Salvador, 

Estado da Bahia, nos termos do artigo 2<? da Reso~ 
lução rt' 93, de 1 1 de o_utubro de 1976, alterado 
pela Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985, 
amõa-s do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 

-cruzados, a 395.101,55 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à_ Caixa Econômica Fede~ 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao DesenvoMmento Social - _FAS, desti~ 
nada à implantação de sistema de macrodrena
gem da bacia do rio Camurujipe, no Municlpio. 
--Ag,_ -~ Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Erii disCussãO a redaçãO filial. (Pausa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a diScussão, a matéria é dada como 
_defmitivamente aprovadé!,-independente de vota
-ÇãQ, nos termoS regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, erri tuffiOUnico, do Pi'ojeto de 
Resolução n" 408, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de SaJvador, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
vidor correspondente, em cruzados, a 
_285.4.0_1,3:9 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Pie
-nárJo~ 

Em votação o projeto. 
O:SSrs. Senadores- que o aprovairi, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
· pe-ço a palavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães, para uma declaração de voto. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
Para uma declaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores: 

Dezembro de 1987 

Logicamente votei favoravelmente a essa ques
tão e, antes que alguém, daqui a dois dias, vá 
dizer que a Bahla está sendo muito bem atendida, 
com uma benesse por parte do _Governo Federal, 
gostari_a de çtizer que, em pri!'rieiro lugar, acredito 
que o Governo Federal ou o-ESia.ãtiãJ. ou o Muni
cipal devem ter sempre a preocupação de admi
nistrar sem ter em vista se é correligionário ou 
adversário. -

Ouço falar aqui que o Presidente José Samey 
tem sido muito bonzinho, porque tem atendido 
a determinados Estados. Perguntaria se quando 
o dinheiro público, que não pertence Individual
mente a ninguém, é dado como financiamento 
- não é_ concedido a fundO perdido, é um em
préstimo ao Estado, ao Município - é algum 
favor especial o que está sendo feito? 

Em primeiro lugar, o que aqui é votado não 
significa que o dinheiro será liberado imediata
mente. Pode ser liberado ou não. Em segundo 
lugar, Sr. Presidente, não sei se nenhum Governo 
s6 cobra impostos dos amigos, para então distri
buir esse dinheiro entre amigos. Creio que o Go
verno cobra impostoS de todos. O dinheiro é nos
so, também somos nós que pagamos impostos. 
Portanto, não é nenhum beneficio. 

No caso especifico da Bahia, antes que aqueles 
nobres colegas_ que desejam que s6 _se dê aos 
amigos, àqueles que votam de acordo com o 
interesse do Governo Federal, quero dizer que 
na Bahia. hoje, existe um clima de liberdade em 
que todos podem votar de acordo com a sua 
consciência e podem expressar o seu pensamen
to livremente. 

O Prefeito de Salvador, companheiro nosso de 
Partido, dos mais vib(antes, dqs mai_s entusiastas, 
dos melhores companheiros _que ~rnos_na Bahia, 
está fazendo uma grande administraÇão_ em Sal
vador. Se a intenção fosse dar apenas àqueles 
que estão de acordo com-o Presidente, eu diria· 
que estão fazendo isso, porque o Prefeito de Salva
dor tem dado declaraç-õeS i'eiteiadaS e tem Pedido 
aos seus companheiros para votarem por cinco 
anos e pelo regime presidencialista,_ao_contrádo 
até do pensamento do Governador. Na Bahia, 
os Deputados do PMDB podem votar contra o 
interesse do Governador, seni temer nenhuma 
represá] ta, pois esse foi um cOmprOmiSso de cam
panha: nenhum baiano· mais teria que ter medo 
de pensar, de dizer o que pensa e de votar como 
pensa. 

Por isso, Sr. Presidente, antes que venham co
brar aqui que tenhamos de dar o voto:_dessa _ou 
daquela maneira, quero dizer que não recebo ne
~nhuma 9-essas aprovações como favor especial. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 408, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 408, de f987, _ ciue aUtoriZa a 
Prefeitura Municipal de Salvador (âAj -a contiàtãr 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 285.40 I ,39 OTN. -

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 408, de 1987. 

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLGçAO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Sal
vador, Estado da Bahla, a contratar ope
ração de crédito no valor corTeSpondenM 
te, em cruzados, a 285.401,39 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeirufa Municipal ~e Salvador, 
Estado da Bahia, nos termos do art -z.,-da -Resolu
ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pelaResoluçãOn~ 140,de5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 285A01 ,39 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de_ sistema de macrodrena
gem da.bacia do_ rlo Camun.Jjipe, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a "m8téi1a ê dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Hwnberto Luc_ena) -
Item 12: - ----

Votação, ·em turno único,_ do _Projeto de 
Resolu'ção n9 409, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Goiás-a cóntrãtar ope-
ração de crédito externo no valor de US$ 
20,760,000.00 (vinte milhões, setecentos e 
sessenta mil dólares norte-americanos), ten
do 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Sena-dores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI"tTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n~ 409, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 409, de-] 987, que autoriza o 
Governo do Estado de Goiás a realizar emprés
timo externo no valor deUS$ 20,760,000.00 (vinte 
milhões, setecentos e sessenta mil dólares ameri
canos). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Pompeu de Sousa, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n~, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso IV, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO N• - ,~DE l>lS7 

Autoriza o Governo do Estado de 
Goiás a conbatar operação de emprés
timo externo no valor de as• 
20.760.000,00 (vinte mDhões, setecen
tos e sessenta mil dólares americanos). 

o· SeitcidO Federaf resolve: 
---Art. I~ J:: o Governo do Estado de Goiás auto
rizado a rea1izar uma operação de empréstimo 
externo no valor de (JS$ 20.760.000,00 (vinte mi
lhões, setecentos e sessenta mil dólares america
nos), ou o equivalente em outras moedas, junto 
ao Banco Central ele la RepúbliCa Argentina, aesti
nada ao projeto de construção, equipagem e fun
cionamento de Hospitais Regionais de baixa com-
plexidade. ____ _ 

Art. ~ A Operação r"ealizar-se-á nos termos 
aprovados pelo_ Poder Executivo Federa], indusive 
o exame _das condiç®s creditícias da operação, 
a ser efetuada pelo Ministério da FaZenda, em 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
teirriõS do artiQ-6 -19, item U, do DéCretO n9 74.157, 
_de 6 de_jlJ!'ho _çt~.-1~7.4, 9bedecidas él$_-dem_ais 
exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política económico-financeira do Governo Fe
defal-e, ainda, o dispos_to na L_e_i Estadual n9 
10322, a e 3-12-87; _autoriz~va da operaÇão. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de ~ua publicaÇão. 

- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em_discussão a redação fina]. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. __ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivainente" aprOvada, rioS teimas regimen-
taJs. --- -

O projeto ~ai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

VOtação, em turno único, do Projeto de 
-~esolução n9 4~Q._de 1987, qu~- autoriza o 
Qovemo do Estado cie: _Minas_ Gerais a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os S~. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Sobre _a mesa, redaçáo final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

.ÉJida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 410, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fll'181 do Projeto 
de Resoluçção n9 410, de 1987, que autoriza o 

Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4BS.400,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alfredo Campos, - Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Reda.ção final do Projeto de Resolução 
"'410, de 1987. 

Faço saber que o SeniidoFederal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUçAO N' , DE 1987 

Autoriza o Governo do Esíado de M.l
=nas Gerais a contratar operação de cré
dlto no valor COITeSpOndente, em cruza
dos a466.400,00 Obrigações do Tesou
ro rtaclonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1" É o GovernO-do EstadO de Minas Ge

rais, nos termos do artigo 29 da Resolução n" 
93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Reso
lução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do SenadO Federal, autorizado a contratar opera
ção-de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466.400,00 Obrigàções do Tesouro Nacio
nal- OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento" Socia1 - FAS, destinada à 

- constn:ição de mini-penitenciária no Município de 
Montes Claros. 

Art 29 Esta resolução entra e_rn vigor na data 
de sua publicação. 

o SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena) -
Em discussãO a redação final. (Pausa.) - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão. a matéria ê dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentaJs. 

O projeto·vrii à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 14: . 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 411, de 1987, que autoriza o 
Governo ·do Estado de Minas Gerais a con
tratar operação de crédito r;o va1or -corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obri
gações do TeSouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. ' 

Em votação o projeto. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
~ D' 411, de 1987. 

O Relator apresenta':a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 411, de 1987, que autoriza o 
Governo dó-Estado' de Minas Gerais a contratar 



3680 Sábado 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.400,00 OTN. 

saia das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alfredo Campoa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466AOO,OO OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 412,"de 1987. 

Redaçãoflnal do Projeto de Resolução Faço saber que o Senado federal aprovou, nos 
1]1' 41l, de 1987. tennos do artigo 42, inciso VI, da Constib.Jição, 

e eu, , Presidente, promulgo a 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos seguinte 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição. RESOLUçãO N9 , DE l987 
e eu, Presid~e. promulgo a seguinte 

Autoriza o Governo do Estado de Mi· 
RESOLOÇÁO N• , DE 1987 nu Gends,a contratar operação de <:ré-
Autoriza o Governo do Estado de Mi~ dito no valor COITeSpondente, em cruza-

nas Gerais a contratar opraçio de cré- dos, a 466.400,00 Obrigaçaões do Te~ 
dito no valor C011'e5p011dente, em cruza. souro Nacional- OTI'I. 
dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesou- O Senado Federal resolve: 
ro Nacional- O'l'rl. , Arl }v É o Governo do Estado de Minas Ge-

0 Senado Federal resolve: rals, nos termos do artigo 2~ da Resolução n" 
Art. }'? É o Governo do Est.ado'de Minas Qe- 93, de 11 de outubro de 1976, alteradapelaReso-

rais, nos termos do artigo 2'? da Resolução n' lução n<:> 140, de 5 àe dezembro de 1985, ambas 
93, de 11 de outubro de I 976, alterado pela Reso- do Senado Federal, autorizado a contratar opera .. 
Jução n<:> 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas çáo de crédito no va1or correspondente, em cruza· 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera- dos, a 466.400,00 Obrig8ções do Tesouro Nacio-
çãodecréditonovalorcorrespondente,emcruza- oal- ~._junto à Caixa Econômica Federal, 
dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nado-· esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
nal- OTN, junto à Caixa Económica Federal, ao Deserwolvimento Social- FAS, destinada à 
esta na qualidade de gestora do fundo de Apoio construção de mini-penitenciária no Município de 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à Caratinga. 
construção de mini-penitenciária no Municlplo de .Ait. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
Almenara. de sua publicação. 

Art. 29 Esta resolUção entra em vigor na data ---=-_O SR. PRESIDErn'E (Humberto Lucena)_ 
de sua publicação. Em discussão a redação final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaçio final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitiVamente aprov:ada. independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 412, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466AOO,OO Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa,- redação finai que será lida pelo 
S... I '-Secietárlo. 

É lida a seguinte 

Redaçio ftnal do Projeto de Resolução 
n• 412, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Pro
.. jeto de Resolução n9 412, de 1987, que autoriza 

[jã_o_havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO, a matéria é -dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
çã-O, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Hwnberto Lucena) -
Item 16: 

-Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 413, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Munidpal de Mogi Guaçu, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
71.744,88 Obrigações do T~ouro Nacional 
-OTN.tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o ·aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. }9-Secretárfo. 

É tida a seguinte 

Redação ftnal do projeto de Resolução 
"'413, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 413, de 1987, que autoriza a 
Prefeitur:a Municipal de Mogi Guaçu (SP) a con-

tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 71.744,88 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1987. 
- Nelson Carneiro -, Relator. 

. ANEXO AO PARECE'"R 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 413, de 1987. 

_ Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição 
e eu, Presidente, promu1go a segu~te. 

RESOWÇÁO N• ,DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munfdpal de .Mo
gl Guaçu, Estado de São Paulo, a contra· 
tar operação de crédito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 71.744,88 
Obrigações do Tesouro NacJonal -
OTN. 

O Senado Federal resolve:-

Art. }9 .t a Prefettura Municipal de Mogi Gua
çu, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela R_esolução n9 140, de .5 de dezembro 
de 1985. ambas do Senado Federal, autorizada. 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 71.744,88 Obrigações 
do Teso1.,1ro Nacional- OTii, jtiilto à Cffixã: Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -

· FAS, destinada à implantação de unidades pré-es
colares, no Munidpio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-o SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaç:ão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇã a palaVra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos terrtlós regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -
Item 17: 

-Vof'ação, em turno único, do projeto de Reso
lução n9 414, d_e 1987, que autoriza ao Gover
no do Estado do Rio Giailde dO Noite a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 419.204,00 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido ern ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
-Sobre a mesa, redação final que será\ lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É Jída a seguinte 
Redaçio ftnal do Projeto de Resolução 

D' 414, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 414, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
contratar operação de crédito no valor c_orrespon-
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dente, em cruzados, a 419.204,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

SaJa das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Márcio Lacerda -. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 414, de 1987. 

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 !987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 419.204,00 Obrigações do 
Tesouro NadonaJ - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 É o Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, nos termos do artigo 2" da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 419204,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de sistemas de abastecimen
to d'água erri comunidades de pequeno porte, 
no Estado. - _ -

Art. ~ Esta Resolução ~traem vigor ~a data 
de sua publicação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Etn discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 415, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 81.869,35 Obri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profendo em pie· 
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queii·ãm-Per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. · · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 415, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 415, de 1987, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande _do Norte a 

DIARIÓ DO CONGRESSO NAOONAL (Seçi\oJI) 

contratar operação de cr&iito no valor cnrrespon
dente, em cruzados, a 81.869,35 OTN. 

Sala das Sessões, ein 4 de _dezembro de 1987. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 415, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a conbatar operação 
de crédito no valor cotTeSpondente. em 
cruzados,_ a 81.869,35 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- O'J'N:. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o G-Overno dO Estado-ci~ Rio Grande 

do Norte, nos termos Do art. 29 da Resolução 
n" 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federa1, autorizado a contratar 
op~r~ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 81.869-,35 -Obrigações do TesoUro 
Na clonai..::... OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apolo ao· Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à aquisição de equipamentos e veícuJos des
tinados à Secretaria de Segurança Pública, no 
Estado:---- - -

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disCusSãO, a matéria é dada como 
definitivamente aprovãda! indepertdente de vota-
ção nos termos regimentaJs._ _ 

O pr~jeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 19: 

__Y9taç~(_?, em turno único,_ do Projeto de 
Resolução nç 417, de 1987, éple autoriza o 
Departamento de Água e Esgotos de Suma
ré, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspol).dente, em cru
zados, a 2-?6.500,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendO 

PARECER FAVORÁVEL, proferindo em 
·plenário. 

Em votaÇão o projeto. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

--- - É lida a seguinte 
Redação ftna1 do Projeto de Resolução 

n•417,de 1937. 

-O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 417, de 1987, que autoriza o 
Departamento de Água e Esgotos de Sumaré (SP) 
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a contratar operação de crédito no v_a1or corres
pondente, em cruzados, a 236.5_00,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembfQ de 1987.
Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO /\0 PARECER 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n•417,de1937. 

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 !987 

Autoriza o Departamento de Água e 
Esgotos de Suman!, Estado de São Pau· 
lo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
236..500,00 Obrigações do Tesouro rta
donal - 011'1. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É o Dep~~nto de Água e Esgotos 
de Sumaré, Estado de São Paulo, nos termOs 
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterado pela Resolução nç 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 236.500,00 
Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/A, este na 
qualidade de agente financeiro da operação, desti
nada à execução de obras do sistema de abasteci· 
menta de água do Distrito de Nova Veneza, in
cluindo captação no rio Atibaia, adução, trata· 
menta e distnbWção. 

Art. :29 Esta resolução entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Ein discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota· 
ção, nos termos regimentais. 

O projetO vai à proinulg.iição. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem20: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resoluç~o n9 418, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aroeiras, EStado da 
Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor c-orrespondente, em cruzados, a 
68.682,00 Obrigações do T esàuro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
náriq. 

Em votação o projeto. _ 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sõbre a mesa, redação final _a ser lida pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. · · 

t:; lida a seguinte. 
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Redaçáo ftnal do Projeto de Resolução 
.,. 418, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n9 418, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aroeiras (PB) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.327.821,46 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Marcondes Gadelha, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 
.,. 418, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÁON• , de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Àroelras, Estado da Panúba, a contratar 
operação de crédito no valor cOJTeSpon· 
dente, em cruzados, a 21.327.821,46 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTl'l. 

O Senado Federal resolve: 
Art. )9 É a Prefeitura MUJ"Ucipal de Aroeiras,. 

Estado da Paraíba, nos termos do artigo 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera· 
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 21.327.821,46 Obrigações 
do Tesouro_ Nacional- OTN, junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execu
ção de projetas relacionados com a implantação 
de calçamento, meios-fios e ga1erias pluviais no 
Município. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 21: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 419, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Buritizeíro, Estado de 
Minas Gerais, a coiltratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
13.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. 

Em votação o projetO. 
Os Srs. Senadores que-o aprovatn, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte. 

CllÃRJO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção ll) Dezembro de 1987 

Redaçáo flnaJ do Projeto de Resolução 
.,. 419, de 1987. 

0 Relatof apreSenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 419, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Buritizeiro (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Alfredo Campos -, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo 6nal do Projeto de Resolução 
n• 419, de 1987 • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
term_O$ do _él.rtigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Pr~!dente, promulgo a seguinte 

RESOWÇAO N• , de 1987 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Bu· 
rltlzelro, Estado de Minas Gerais, a coo· 
tratar operação de cft:cBto no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrlgaç6es do Tesouro Nacional -
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Buritizeiro, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado FederaJ, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à implantação de calçamento, no 
Município. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A !fiatéria vai à_pf?mul_gação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
ltem22: 

-votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 420, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Mun!dpal de Cantagalo, Estado do 
Rio de Janeiro, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 124.627,62 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie~ 
nário. 

Votação o projeto. 
Os Srs. Senadores ·que o aprovam, queiram 

permanecer Sentados. (PausaS -
AproYado-:--------- ----~-- --

_Redação final do Projeto de Resolução 
-- -,. 420, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 420, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cantagalo (RJ) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em , 

cruzados, a 124.627,62 Obrigações do-Tesouro 
Nacional - OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 420, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se~ 
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cantagalo, Esta~o do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
124.627,62 Obrigações do Tesouro Na
clonai- 011'1. 

O Senado Federa] resolve: 
-Art. J9 I:: a Prefeitura Municipa1 de Cantaga1o, 

Estado do Rio de Janeiro, nos tennos do artigo 
21' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 124.627,62 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação, drenagem e conR 
tenção de encostas, no Município. 

Art 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fina] que será lida pelo 
Sr. 19-Secrefário. 

É lida a seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem23: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 421, de 1987, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Caratinga, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
125373,74 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORAVEL, profertdo em Pie· 
nário. 

:gm votação o projeto. __ 
0§---'~~-~n-~_çlo~~s _qi,,~_aprovam queiram,-per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19~Secretário. 

É lida a seguinte 
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Redação final do Projeto de Resolução 
n" 421, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n" 421, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caratinga (MG) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 125373,74 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. · 
' Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.

Alfredo Campos,Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 421, de 1987. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• . , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca· 
ratinga, Estado de Minas Qerals, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 125.373 74 
Obrigações do Tesouro Nacional'
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1" ·É ~ Prefeitura Municipal de Caratinga, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução n~" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 125.373,74 Obrigações 
do Tesouro Nadonai-OTN,junto à C-aixa Eco
nômica F~deral, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
~AS, destin~da à implantação de calçamento po
liédrico, me1os-fios e galerias de águas pluviais 
no Município. ' 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

O ~R. P~IDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussao a redação final. (Pausa.) 

Não h~vendo quem peça a palavra, encerro 
a discussao. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada. independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem24: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 422, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena, Es
tado de Minas Gei'ais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 56.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. _ _ _________ _ 

Eril Votação o projeto. _ _. ·' ~ 
Os Srs. SenadoreS qtie o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. _ _ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
. - .. l!"A22.d~ 1987, 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de R~solução n' 422, de 1987, que autoriza a 
Prefe1tura Municipal de Conselheiro Pena (MG} 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em ·cruzados, a 56.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alfredo ~mpos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n~ 422, de 1987. 

Faço -~ber que o Seryado F~eral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presiden~, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Pre"feltura Municipal de 
Conselheiro Pena, Estado de Minas Ge
rais, a contratar operação de crédito no 

- valor correspOndente, em cruzados a 
56.000,00 Obrigações do Tesouro ~1-
nai-OTI'I. 

O -senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Conselhei

ro Pena, Estado de Minás Gefais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de de_zembro_ de 1985, ambas do Senado Federal, 
autonza_cla a: c_ontratcn' operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 56.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional-- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal- FAS, destina4a à canalização 
de córrego, no Município. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. I'RESIDEifl'E' (HurtÍberto'Lucena)
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não have:ndQ_ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matêria ê dada co~o 
defmltivamente aprovada, independentemente de 
votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem25: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 423, de 1987, que autoriza a 

_ Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a contrata{o_p_eração de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em yotaçãO_ o projeto. 
- Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

Sábado 5 3683 -

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 423, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 423, de 1987, que autori:z:a a 
Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Alfredo Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 423, de 1987. 

Faço saber 9ue o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I 987 

Autoriza a Prefeitura M.unlcJpal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
466AOO,OO Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Munidpal de Contagem, 

Estado de ~as Gerais, nos termos do artigó 
2'1 da Resoiuçao n9 93, de 11 de outubro de 197Õ~ 
alterada pela Resolução n~" 140, de 5 _de dezembrJ 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizadã 
a contratar operação de crédito no valor correS
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN,junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora dÕ 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal -
FAS, destinada à implantação de galerias pluviaiS 
no Município. ' 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

O ~R. ~IDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussao a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro 
a discussão. ' 

Encerrada a discussão: a matéria ê dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Item 26: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 424, de 1987, que autorizá a 
P~feitura Municipal de Cónfagerh, Estado'cfé 
Minas Gerais, a contratar operação de crêditô 
no valor correspondente, em cruzadoS; 'ã 
441.729,32 Obrigações do Tesouro Nacionál 

: .::........ OTN, tendo · 
PARECER FAVORÁVEL, profeiido em ple-

nário. . . 

Em votação o projeto. 
Os Sts. Seiladores que o aprovam-queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobr~ a r:nesa, redação final que será lida pelO 
Sr. Prunerro-Secretário. --

É lida a seguinte 

I 
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Redação final do Projeto de Resolução 
n~" 424, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fm.3.1 do -PrOjeto 
de Resolução n9 424, de 1987, que autoriza _a 
Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados. a 441.729,32 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. -

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução 
D'424, de 1987. 

Faço saber qUe oSenado-FedefãJ aprovou, áos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
441.729,32 Obdgaç6cs do Tesouro Na· 
donal-Oll'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art }9 É a Prefeitura Munic:pal de Contagem, 

Estado de Minas Gerais; nos_ tern:lo:S do arti_go 
29 da Resolução ni' 93," de 11 ·a e -outUbro de- i 976, 
alterada pelaResolução n9 140, de 5 de de~mbro 
de 1985, ambas do senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 441.729:32 Obrigações 
do TesoUro Nacionaf--- OTN, junto à Caixa Eco
nômtca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio _ao Deserlvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação do ststema de dre
nagem, no Município. 

Art. 29 ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em cUscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem27: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução_ no 425, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de Crlciúma, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 16250,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -- '--

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro..Secretário. 

É lida a seguinte 

DiAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n) 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
R' 425, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçã-0 fiflãi do PrOjeto 
de Resolução n'~ 425, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a contratar 
operação de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados a 16.250,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Reilação final do Projeto de Resolução 

n• 425, de 1987. 

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 1987 
Autorlza a Prefeitura Munldpal de Crl

dú:ma, Estado de Santa Catarina, a con~ 
balar operação de crécUto no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 16.250,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

O _Senado Federal resolve: 
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Criclúma, 

Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 
2~ da Resolução rJ9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução ni>l40, de 5 de de:z:embro 
de 1985, ambas do Senado FederaJ, autorizada 
·a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 16250,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FundO de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à conclusão e construção de uni~ 
dades escolares, n_o Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_
Em disCusSão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos _regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem28: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 426, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Gongogf, Estado da 

" ~_abia, a contratar operação de crédito no 
- valgr coi-respondente,_ em cruzados, a 
43.703,01 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie
náiid. 

Em votação o projeto. 
Os s-rs. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a- mesa, redação final qu~ será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário, 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 426, de 1987. 

Dezembro de 1987 · 

O Relator apresenta a redaçiio final do Projeto 
de Resolução n~ 426, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Gongogi (BA) a contratar 
qperação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 43.703,01 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Mefra FDh~, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 426, de 1987. 

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 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gongogl, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor cOITeSpOn
dente, em cruzados, a 43.703,01 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- Oll'!. 

O Senado Federal resolve: 
Art ]9 É a Prefeitura Municipal de Gongogi, 

Estado da &hi_a, nos terinos do aitigo 29 da Reso
lução n9 93, -de 11 de Outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~'140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 43.703,01 Obrigações do Tesouró 
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti· 
nada à implantaçOO de um hospital geral, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defuútivamente aprovada, nos termos regimen· 
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O Sr. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem29: 

Votação, em tu_mo único, do Projeto de 
Resolução n"' 427, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ibiá, Estado de Minas 
Gerais, if cóhwt.:if -operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados·, a 
75.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nárlo. 

Em votação o projeto. 
Os SrS. Senadores que o aprovam quei(am per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

É li9a a seguinte 

Redação final do Projeto de Resoluç6o 
n11 427, de 1987. 
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O Relator apresenta a red.ação fina] elo Projeto O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 427, d.<Ll9~7. que autQdza a de Resolução n~ 428, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lbiá (MG) a contratar ope- Prefeitura MunlcipaJ de Ibirité (MG) a contratar 
ração de crédito no valor correspondente, em cru- operação de crédito no valor correspondente, em 
zados, a 75.000,00 OTN. cruzados, a 200.000,00 Obrigações do Tesouro 

Sala_ dÇJS Sessões, 4 de dezembro de 1987.-- =-Nacional --OTN. 
Ronan Tito, Relator. - Sãl.a das Sessões. 4 de dezembro dti: 1987: -

ANEXO AO PARECER Ronan Tito, Relator. 

Redaçlio final do Projeto de Resolução ANEXO AO PARECER 
n• 427, de 1987. Redação final do Projeto de Resolução 

Faço saber que o Senàdo Federal aprovou, nos 0 ' 42~• de 1987 • 
termos do artigo 42, lilciso_Vl, da Cons_tituição, FaçosaberqueoSenadoFederalaprovou,nos 
e eu, , Presidente, promulgo a termos do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e 
seguinte eu, Presidente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , D.!õ )987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Iblá, Esbtdo de Mlnu Gerais, a contratar 
operação de crédlto no valor correspon
dente, em cruzados, a 75.000,00 Obriga~ 
çóes do Tesouro Nacional - OTM. 

O Senado F~eral re,solve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de lbiá, Estado 

de Minas Gerais, nos tefiriõs âo <migo 29 da Reso
lução n~ 93,- de 11 de outubro de 1976, arterada 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, 
.cunbas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
<:ruzados, a 75.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN,junto à Caixa Econômic:a Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento_ Social - FAS, desti
nada à canalização de (!órrego e implantação de 
C!alçamento, no Município. 

Art. 29- -Esta resolução enl:{a em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. o 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ttem30, 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Resolução n9_428,- de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lbirité, Estado de Mi
nas Gerais, a contráte:r operação de c:rédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Ple
nário. 

Em vOtaÇão o projeto. (Pausa.) 
Os srs: --senadores que o--aprovam, queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. Prir.leiro-Se(!retádo. -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 428, de 1987. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbl· 
rité, Estlildo de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor coiTeapOn~ 
dente, em cruzados, a 200.000,00 Obri~ 
gações do Tesouro l'ladonal- 011'1. 

O Senado Federal resolve: 

-Art. }9 __ J:: a Prefeitura Municipal de lbirité, Es-
- tado de Minas Gerais, nos termos do art 2? da 

Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da_ pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado_ Pederal, autorizada a 
cOntratar operação de crédito no vaJor correspon

- def!te, em cruzados, a :200.000,00 Obrigações do 
TesoUro N_~donal - OTN, junto à Caixa Econô
-~~c a Federal, ésta na qualidade de gestOra çlo 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -

·rAS,_qéstinada à implantação de calçamento em 
Qjver~ ru_a$ no Município. 

Art. 29_ Esta resoluçãO entra em vigor Oa data 
Q~-~ publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
_ a disCU!iiSãQ._ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem31, 

Votação, em turno único, do Projeto_ de 
Resoluçã9 nç 430, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, Esta· 
do da Paraíba, a contratar operação de cré
dito no valor _correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nac;_io-
nal- OTN, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
_ -_Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação fiilal que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário. 

g lida .a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n'~430, de 1987. 

Sábado 5 3685 

O Relator apr~nta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 430, de 1987, que autoriza a 
Prefeitufa Mui-rlcipal de Mamanguape (PB) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 OTN 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Marcondes Gadelha, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 430, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, ,"PreSi~ente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma· 
manguape, Estado da Paraíba, a conba~ 
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro N:adonal -
011'1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura MunÚ:ipal de ~man

guape, Estado da Paraíba, nos termos do artigo 
2"' da Resolução n9 93, q~ 11. de outubro _de 1976, 
alterada pela ResOlução n9 140, de5 de dei:erlibro 
de 1985, ambas do Senado _Federai, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em crUZados, a 80.000,00 _Obrigações 
do Tesouro Nacional_- Ol:'N_, junto ao,Banco 
do Nordeste do Brasil S/f:., este na qualidade de 
agente financelto _da opei'ação, destinada -à éons
trução de um mercado públic:o na sede do Muni
cípio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua públic:ação. 

O SR~. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussãó. · · ," .. - .. ___:__ 

Encerrild"- a discussão, a fllatéria é d_ad& c_omo 
deflfl1tivamente aprovada, nõs ternlos regifnen-
tals. -- -

A matéria vai à promulgac;ão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem32: 

Votação, em turno --único, do Projeto de 
Resolução_n9 431, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado 

_ de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor c::otrespondente, em cruzados, a 
215.260,00 Obrigações do TesOuro t:lacional 
- OTN, tendo _ 

P"ARECER FAVORÁVEL. profertdo em pie· 
nárío. --- -

Em votação o projeto. (Pausa) 
Os SrS. Senadores que aprovam queiram per

manecer sentados. 
Aprovado. 

... O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. l9~Secretárlo. 

É lida a seguinte _ 

Redação final do projeto de Resolução 
"',,1, de 1987. 
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O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n~ 431, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mogi Ouaçu, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de cré&to no 

·valor correspondente, em cruzados, a 215.260,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

SaJa das Sessões, em 4 de dezembro de 1987. 
-Nelson Carneiro--, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 431, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovOu, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldp!J] de Mo
gl Guaçu, Estado de São Paulo, a contra
tar operação de créc:U.to no valor' COireS

pondente, em cruzados, a 215.260,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
01'1'1. 

O Senado Federal resolve: 

Art 19 É a Prefeitura Municipal de MogJ Gua
çu, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
29 da Resoluçao n9 93, de 1 1 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 215260,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FUhdo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à construção de um Posto de Saú
de e aquisição de eqt.úpamentos para um hospital, 
no Município. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Rcdação final do Projeto de Resolução 
n• 432, de 1987. 

O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n..,. 432, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a I 70.341,19 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçiio 6nal do Projeto de Reoolução 
n' 432, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃON• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mo
gi·Guaçu, Estado de São Paulo, a contra
tar operação de crédito no valor COJJ'eS· 
pondente, em cruzados, a 170.341,19 
Qbrlgações do Tesouro Naclonal -
OTN.. 

p Senado J:'e~eràl resolve: 

Art. 1..,. É a Prefeitura MW1icipal de Mogi-Gua
çti,- Estado de São Paulo, nos termos do art:. 29 
da Resolução n9 93~ de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no _valor corres
pondente, em cruzados, a 170.341,19 Obrig-ações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Fur:tdo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação d~ galerias pluviais 
e retificação e revestimento de córregos, no Muni-

O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) - cípio. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
a discussão. de sua publicação. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação fiTlaL (Pausa} 
tais. Não havendo quem peça a palavra, encerro 

A matéria vai à promulgação. a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Hum.berto Lucena) -- --Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
Item 33: definitivamente aprovada, independente de vota-

Votação, em turno único, do Projeto de ç:ão, nos termos regimentais. 
Resolução 0 9 4.32, de 1987, que autoriza a --A matéria vai à promulgação. 

Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ 
de São Paulo, a contratar operação de crédito Item 34: 
no valor correspondente, em cruzados, a 
170.341,190brigaçõesdoTesõurONacional Votação, em turno único, do Projeto de 
-OTN, tendo Resolução n9 433, de 1987, que autoriza a 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie- Pre{eitura Municipal de Montes Caros. Esta-
nário. do de Minas Gerais, a contratar operação de 

crédito no valor correspondente, em cruza-
Em votação o projeto. (Pausa.) dos, a 247.000,00 Obrigações do Tesouro 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per- Nacional _ OTN, tendo 

manecer sentados. PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie-
Aprovado. nário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação 0 projeto. (Pausa.) 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram per-
Sr. Primeiro-Secretário. mane<:er-Sentados. 

É lida a seguinte Aprovado. 

O SR- PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação 6nal do Projeto de Resolução 
11' 433, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
-de Resolução n9 433, de 1987, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Montes Garos. Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
~lar correspondente, em cruzados, a 247.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987-
Ronan nto, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n'~' 433, de 1987. 

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 !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
247.000,00 Obrlgaç6es do Tesouro Na
dona!- OTN.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Montes 

Oaros, Estado de Minas Gerais1 nos termos do 
artigo 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de, dezembro de 1985, ambas do ~e~_d~ I:"~eral, 
autorizada a contratar operação de ctédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 247.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa E~onômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de mercado municipal, no Município. 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fina1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrllda a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção nos termos regimentais. 

A matéria wi à promulgação. 

O SR- PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Item35: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n..,. 434, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura MJJnicipal de Nova Lima, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 150.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
na1, tendo·. 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1<?-5ecretário. -

É lida a seguinte 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 434, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n10 434, de 1987, que-autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Uma (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 150.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
.... 434, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprol'Ou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

O Senado Federal resolve: 
Art )<:> É a Prefeitura Municipal de Nova Urna, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
~ da Resolução n<:> 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, àutorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 150.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto-à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de rede de esgoto, 
canalização de água pluvial e calçamento, no Mu
rUciplo. 

Art. :29 ESta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem36: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 435, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal -de Pombal, Estado da 
Paraiba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
80.000;00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo,-. 

PARECER FAVORÁVEL, p-roferidÓ em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. -

É'lida a seguinte 

Redação flna1 do Projeto de Resolução 
n'435, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 435, de 1987, que autoriza a 
Pref~ifura Municipal de Pombal (PB) a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Mar<:ondes Gadelha, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redaçãoflnal do Projeto de Resolução 
n• 435, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tei'ITlos do art. 42, in_ç_iso VI. da Constituição, e 
~u. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura .Munlclpal de 
Pombal, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor con-espon
dente, em~os, aSO.OOO,OO Obriga
ções do Tesouro Naclonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a; Prefeitura Municipal de Pombal, 
Estado da Panuba, nos termos do art. 29 da Reso
lução 09 93, de 11 de outubro de 1976, aherado 
pe1aResoluçãon9 140,de5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional ~ OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S/A, este na qualidade de agente finan
ceiro da operação, destinada à execução de proje
tes de infra-estrutura relacionados com obras de 
Urbanização e construção de equipamentos co
munitários diversos, no Município. 

Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na_data 
de sua Publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos tennos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Jtem37: 

--.-Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 436, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Tinto, Estado da 
Paraíba, a _contratar operação de crédito no 
valor correspondente, 'em cruzados, a 
80.000,00 ObriQaÇões do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. __ 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Seriadores qUe o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEl"tTE (Humberto Lucena) -
SObre a-mesa, redação fina] que será lida pelo 
Sr. Primeiro~Secretário. 

Prefeitura Municipal de Rio Tinto (PB) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Marcondes Gadelha, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação Onal do Projeto de Resoluç&:o 
n• 436, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termoS do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te. 

, DE 1987 

AUtói:lza a Pn*ltura Municipal de Rio 
nnto, Estado da Paraiba, a contratar 
operação de crédito no valor COITeSpon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolv~ 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, 

Estado da Paraíba, nos termos do art 2? da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1_976, alterado 
peJa Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 80.000,00 ObrigaÇões do TeSouro Na
cional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S/A. este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à ampliação e reforma 
do hospital municipal, construção de um mata
douro público, pavimentação de ruas e irnplan~ 
tação de outros equipamentos comunitários para 
eventos sociais e desportivos, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
ltem38: 

Votação, em turno único, do Projeto_ de 
Resolução n9 437, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipál de Santo Antônio de Je
sus, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendO, 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple--
nário. _. 

Em votação o projeto. 
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce~ 

na) -Sobre a mesa, redação final que será 
lida pelo Sr. Primeiro·Secretário. 

É lida a seguinte 
É lida a seguinte Redação final do Projeto de Resolução 
Redação final do J'I'Qjeto de Reso~~- ..:•.J!' .. 1N• de 1987. 

n~ 436, de 1987. -~. -- . ~~· -lj Relator apresenta a redaçâo final do Projeto 
O Relator_apresenta a redação fmal do· Projeto de Resolução n9 437, de 1987, que autoriza a 

de Resolução n? 436, ~e 19_87, que _ _autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
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(BA) a contratar operação de crédito no valor corM 
respondente, em cruzados, a 80.000,00 om. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1987. 
-Jutahy Magalhães. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto ck Resolução 
nl' 437, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguin
te. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus. Estado da Ba· 
hla a contratar operação de crédJto no 
valor corTespondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
donal-011'1. 

O Senado Federal resoive: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santo An

tônio de Jesus, Estado da Bahia", nos termos do 
art. 2? da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federai, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro NadonaJ - OTN, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na qua1i~ 
dade de agente financeiro da operação, destinada 
à implantação de infra~estrutura relacionada com 
obras de drenagem. pavimentação de vias urba
nas, cobertura em estrutw-a metálica e implan
tação de boxes e balcões na área destinada à 
feira livre, no Município. 

Art 2"' Esta resolução entrã em vigor na data 
de sua publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
deflllitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem39: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 438, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Serraria, Estado da 
Paraíba, a contratar ·operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
62.000,00 Obrigações do-Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Sobre -a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-5ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 438, de 1987. 

6iARIO 6b CONGRESSo" NACIONAL (Seçáo 11) 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 438, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Serraria (PB) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 62.000,00 OTN. 

Sa1a das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Man:ondes Gadelba, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 438, de 1987. 

FãÇo saber que o Senado Federal aprovou. nos 
l:.errilOS do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ser· 
rarla, Estado da Panúba, a contnotarope
raÇio de crédito no valor COITSponden
te, em cruzados, a 62.000,00 Obrigações 
do Tesow-o Nacional- 011'1. 

O Senado federal resolve: 
Aft. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Serraria, 

Estado da Parruba, nos termos do artigo 29 da 
Resolução n9 93, de 1 1 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
)985, ambas. do .Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 62.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A, este na qualidade de agen
te financeiro da operação destinada à execução 
de projetas habitacionais, equipamentos comuni
tários e outras obras urbanas, no Município. 

Art. 2t Esta resoluç!:o entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO, a matéria é.dada como 
de(J.Oitivamente aprovada, independente de vota
ÇãO, i1os termos regimentãis. 

A matéria vãi à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem40: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 439, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Estado 

----de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 217.630,11 Obrigâç6es do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. . 
O Srs..Benadores que ·o-aprovam -queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação ~I que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 

l{edação llnai dÕ Projeto de Resolu· 
ção n9 439, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 439, de 1987, que autoriza a 
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Prefeitura Munidpal de Sete Lagoas (MG) a con
tratar operação de crédito no vaJor cotrespon~ 
dente, em cruzados, a 217.630,fl OTN. -- -

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 439, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, pf9m~go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 
Autoriza a Prefelt.ura Munldpal de Sete 
lagoas, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operaÇão de crédito no valor cor· 
respondente,emcruzados,a217.630,11 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. I_~ É a PrefeítYrª M_uoicipal de Sete La

goas, Estado de Minas Gerais, nOs termos do arti
go 2<:> da Resolução n<:> 93, de 11 de _ouhlbro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no vaw 
lar correspondente, em cruzados, a 217.630,11 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, jl.Dlto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM
mento Social- FAS, destinada à construção de 
galerias de àguas pluviais, no Município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ _ 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
difinitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos tennos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem41: 

Votação, em turoo único, do Projeto de 
Resolução n9 440, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Onaí, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, eq1 cruzados, a 
36560~60 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER fAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votaçáo o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É ]ida a seguinte 

Redação final elo Projeto de Resolução 
w 440, de 1987. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 440, de 1987, que autoriza a 
PrefeitUra Municipal de Uncii (MG), a- contratar 
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operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 36.560,60 otN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. ·
Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação llnai do Projeto de Resolução 
n"' 440, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Umú, Estado de Minas Gerais, a contra~ 
tar operação de crédito no valor cotTeS
pondente, em cruzados, a 36.560,60 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeiturà Municipal de Una~ Esta

do de Minas Gerais, nos tennos do art. 29 da 
Resolução n? 93, de ll de outubro de 1976, ahera
da peJa Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operaçâo.de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 36.560,60 ObrigaçõeS do 
Tesooro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mfca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal -
FAS, destinada à construção de escolas na sede 
do Município. 

Art. 2'? Esta reooluçlio entra em vigor na data 
de sua publicação. 

· O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Em dísc:ussão. a redação finai. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa1avra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a ctiscussão, 'a matéria· é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI"tTE (Humberto Lucena) -
ltem42: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 441, de 1987, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do SUl, ã contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 206.487,12 Obrigações do Tesouro 
Nacinal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. 
Os Ses, Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AProvado. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação finai que será lida pelo 
Sr. 1 9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação ftnal do Projeto de Resolução 
n• 441, de 1987. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 441, de 1987, que autoriza a 
_Prefeitura Municipal de Uruguaiana (RS) a con· 
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tratar operação de créditO no valor correspon
dente, em cruzados, a 206.4&7,12 OTN. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. ~ 
Márdo Lacerda Relator. 

ANExO AO PARECER 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
n• 441, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Orugualana, Estado do Rlo Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
206.487,120brlgaçaõesdoTesouroNa· 
donal-011'1. 

O Senado Feéferãl resqlve: 
Arl 1<:> É a Prefeitura Municipa1 de Uraguaia

na, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
dO artigo 29 da Resoluçffi.o n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, ~terada pela Resolução n" 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federe11, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 206.487,12 
Obrigações do Tesouro Naçiona1- OTN, junto 
à Caixa E:conômiCa Estadual do Rio Grande do 
Sul, esta na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução integrada de 
obras referentes aos projetas específicos do siste
ma de infra-estrutura, drenagem pluvial, execução 
de drenagem em embriões, no Municfpio. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a dlacussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRE.SIJ)ENI'E (Humberto Lucena) -
ltem43: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 280, de 1987, do Senador Carlos Chiarem, 
solicitando, nos tennos do artigo .367 do Re
gimento Interno, o desarquivamento do Pro-

___ jeto de Lei do Senado~ 319, de 1985, de 
sua at..t..oP.a, que dispõe-sobre-e-exercido- da 
profissão de oceanógrafo e dá outras provi~ 
dências, 

Erri votaçáo .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AProvado. 

A ·Presidência fará cumprir a deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem44: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"' 373, de 1987, de autoria da 
Comissão Diretora, que revoga disposições 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, oprovado pela Resoluçáo n' 58, de 
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1972 e alterações posteriores. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos do art. 6<:> da Resolução n" 1, de 
1987, a Presidência designa o_ eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer. 

O SR. POMPEU DE S0(18A (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Trata-se de projeto de resolução apresentado 
pela Comissão Diretora, visando a exclusão de 
dispositivos do Regulamento Administrativo desta 
Casa, relativos à disciplinação do instituto da read
missão. 

Pretende a sugestão ora em exame, em sintese, 
revogar o item \'1 do art. 272 e art. 345 do referido 
Regulamento. 

A justificação do projeto faz menção à adoção 
de medida idêntica no âmbito do Pod!!r Executivo 
que, com o advento do Decreto-Lei n"' 200, de 
1967, deixou de contemplar a figura da readmis
são que se achava preyist:a no Estatuto dos Fun
cionários Públicos Ovis da União (Lei n" 1.711, 
de !952). · 

A medida parece-nos conveniente para a Admi
nistração, aJém de contribtdr para que deixem 
de ocorrer situações que possam causar trata
mentos funcionais distintos ao corpo de servi
dores do S:enado Federai. 

Tendo em vista, entretanto, a nec_essidade de 
se resguardar o direito de ex-funcionários que 
se acham agasalhados peta anistia concedida pela 
Emenda Constitucional n<:> 26, de 27 de novembro 
de 1985, propomos que se inclua, na proposição, 
dispositivo visando a tal finalidade. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto de Resoluçãon9 373, de 1987, com a seguinte 
emenda: 

EMENDA 

Inclua-se no projeto o art 2.,., renumerando--se 
os demais: 

··Art. 2 9 A Comissão Diretora, por ato 
próprio, estabelecerá norma administratiVa 
pãfa atender ao disposto no § 4~ da Emenda 
Constitucional n<:> 26, de- 27 de novembro de 
1985, aplicável a ex-servidores do Senado 
Federal." 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa .. se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não hãVeridO quem J)eç.i a -palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a Votaçâo da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re~ 
gimentais. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena)-· 
ltem45: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 374, de 1987, de autoria da 
Comissão Diretora, que altera o Regulamen
to Administrativo do Senado Federal. (De
pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6<:> da Resolução n<:> 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer, com o 
respectivo projeto de resolução. 
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O SR. POMPEU DE SOCISA (PMDB- DF. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. sena
dores: 

De iniciativa da Comissão Diretora desta Casa, 
o Projeto de Resolução n~ 374, de 1987, altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral, visando a ratificar o Ato da Comissão Diretora 
n9 53, de 1987, que criou, no âmbito da Subse
cretaria de Divulgação, a Seção de Apolo ao Co
mitê de Imprensa, -com o escopo de planejar e 
executar tarefas de suporte administrativo às ativi
dades do órgão, de interesse da Subsecretaria 
de Divulgação. Para atender à necessidade do 
órgão, propõe o projeto a criação de funções grati
ficadas, seguindo os par'âiiletros e critérios previs
tos para os órgãos congêneres. 

É declarado na justificação: 

"Entidade que há décadas funciona inte
grada à estrutura administrativa do Senado 
Federal, de maneira harmônica e indepen
dente, o Comitê de Imprensa se ressente da 
impossibilidade de proporcionar aos fundo- -
nários nele lotados eqüidade de tratamento, 
do ponto de vista de remuneração, com rela
ção aos demais servidores da Casa" 

"Considerada s_ua dimensão, sua impor
tância, sua integração ao Poder Legislativo, 
entendemOs ser de justiça a institição de uma 
FG-2, para o Chefe de Seção, e quatro FG-4, 
para os demais funcionários que realizam os 
diversos seJViços inerentes a esta coletividade 
que congrega, presentemente, mais de cem 
jornalistas credenciados." 

"Vale ressaltar que a presente proposta ê 
tão-somente a ratificação do organismo cria
do provisoriamente pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 53, de 1987 que, na prática, vem 
funcionando a contento, merecendo, pois, 
a sua efetivação." 

COm a presente proposição pretende-se criar 
no Senado Federal o Serviço de Auditoria às Co
missões Parlamentares de Inquérito. O projeto é 
resultado da ação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que e>camina a política da energia elétri
ca brasileira, após exaustivo trabaJho._ 

Atgumentarri Os signatários que: 
A_ ~ec;uperaç~ das prerrogativas do Congresso 

Nacional, no bojo do processo ·de redemocra
tização do País, exigirá do Senado Federal renova
das atribuições e responsabilidades. Será o Con
gresso Nacional o reduto da legitimação demo
crática iniciada_ pela promulgação da nova Carta 
Magna e continuada na destilação de políticas 
de Estado conducentes à obtenção de um míni
mo de consenso no seio da cidadania. Espera-se 
que óS -tradicionais "anéiS- burocr_áticos" que ali
memaram·~n:"Oõptãçãó do "público" pelo "priva
do" no âmbito do Estado e que produziu a degra
dação moral de suas instituições dê lugar a um 
sistema arejado e participativo na gestão dos re
cursos públicos, cabendo à representação parla
mentar um papel estratégico na definição das 
prioridades sociais e na fiscalização acurada do 
Poder Executivo. O Congresso Nacional será não 
só fiador, doravante, da execução dos programas 
de governo como seu principal responsável pe
rante a cidadania. Todo o processo de legitimação 
passará p_eJa capacidade do Legislativo em avaliar 
o caráter das políticas públicas e fiscalizar a fundo 
os mecanismos de apropriação orçamentária e 
execução financeira que lhe correspondem. Parte 
decisiva deste processo é a auditoria contábil das 
contas sJ.Ueitas ao controle externo do Senado 
Federal. 

As Comissões Parlamentares de Inquérito, de 
sua parte, têm revelado, ao longo-de sua história, 
pouca versatilidade e estrutura para levar às últi
mas conseqüências suas atribuições, reduzindo 
s~a eficácia e desmerecendo_ a instituição parla
mentar Perante a opinião pública. 

Louvável no que respeita ao seu mérito e inexis- Justamente quando o País se reencontra com 
tindo óbices, quer quanto a sua juridicidade, e, a democracia, que novas expectativas se depo-
ainda, em sendo perfeito no que diz respeito à sitam sobre o Congresso Nacional, não podem 
técnica legislativa, somos pela aprovação do Pro- as CPI se transformar em lacunas do poder fiscaU-
jeto de Resolução n" 374/87. zãdor do Congresso. Trata-se. pois, de criar as 

É o parecer, Sr. Presidente. condições para que as CPI venham a cumprir 
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ _ a~equadamente suas funções e realizar expec-

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) tativas sobre sila eficácia. Neste sentido foi justa 
Não havendo quem peça a palavra, encerro e oportuna a j5i"oposta --contiàã na Resolução 

a discussão. n" • que alocou-recursos orçamentários do 
Eiicerfãâa a discussão, a votação da matéria- Senãdo às CPI. Agora, proponho que se crie um 

dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen- serviço técnico permanente de apoio às CPI. Este 
serviço de auditoria contáb!l preencherá impor-

tais. tante lacuna dessas Comissões e se constituirá 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - em decísivo elemento da reestrutura desta Casa 

Passa-se, agora, à apreciação do requerimento nesta nova etapa da vida política do Pais. 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto O novo seMço não dispõe sobre a contratação 
de Resolução 398-NB?, que cria o Serviço de de pessoal de fora da Casa mas, sim, aprovei-
Auditoria às Comissões Parlamentares de lnqué- tando, segundo entendemos, o pessoal disponível 
rito. do próprio Senado Federal, que poderá ser apro-

Em votação o requerimento. veítado segundo a melhor prática administrativa, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram dentro da conveniência e oportunidade conjun~ 

permanecer sentados. (Pausa.} tural. 
Aprovado. - - A proposição, assim, tem nosso parecer favorá-
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia~ vel, por se constituir em iniciativa louvável, em 

çáo da matéria. Nos termos do art. &, da Resolu· benefíc!o das atribuições da Casa e, por conse-
ção n9 1/87, designo o Seôador Ronan Tito para guinte, do próprio sistema democrático. 
proferir parecer. É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. ROI'IAI'I TITO (PMDB - MG. Para O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto .Lucena) -
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O parecer é favorável. - ~ --

Dezembro de 1987 

COmPletada a instrUção da matéria, passa-se 
à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
·a discussão. 

Estando a matéria em regime de urgência, pas-
Séi·Se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores qUe o aproVãiri queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
·Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

I:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 398-A, de 1987. 

O ReJatOr apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 398-A, de 1 987_, que cria o Ser
viço de Auditoria às Comissões Parlamentares de 
Inquérito para os fins que específica. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987.
Ronan nto, Relator. 

ANEXO AO PAREÇ!;:R 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 398-A, del987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do 
art. 52, iterri 3.0, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I 987 

Cria o Se.-.lço de Auditoria às Comlo· 
sões Parlamentares de Inquérito, para 
os ~ que especifica. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ J:: criado, nos termos do arÍ. 173 do 
Regimento Interno do Senado Federal, o Serviço 
de Auditoria às Comissões Parlamentares de ln
quérito. 

Art 29 Esta resõluçã:o entra em vigor I1a data 
de sua publicação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR.·PRESIDEI'ITE.(Humberto Luceno)
Erii discussão a redação final. (PaUsa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discuSSão. 

Eiícerraâa a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência convoca sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 20:30 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do _Projeto de Resolu~ 
ção n9 373, de 1987, de áutoria da Comissão 
Diretora, que revoga disposições do regulamento 
administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n~ 58, de 1972 e alterações posteriores, 
tendo 
~ARECf.R FAVORÁVEL ao projeto de emenda 

que apresenta. 
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- 2 - Diretora, que altera o regulamento administrativo 
do Senado Federal, t~ndo 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção n9 374, de 1987, de autoria da Comissão -PARtci:FffÁVORÁVELPiOferidoeinplenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sess.io às 20 horas e 28 mjnutos.) 

Ata da 94'-' sessão, em 4 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Às 20 HORAS E 30 M!NIJTOS, ACHAM-SE 
PRESEI'ITES OS SI/$. SENADORES: 

Mário Maia -Aluizio Bezerra-Leopoldo Peres 
-Aureo Mello- Odacir Soares -João Menezes 
- Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - João 
Castelo - Alexandre Costa - Edlson Lobão -
João Lobo- Chagas Rod~ues-Virgílio Távora 
- Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Benevides 
- Carlos Alberto- José_ Agripino - Marcondes 
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo L.ira 
-Marco Ma dei- Mansueto de Lavor- Guilher
me Palmeira -Di vai do Suruagy-:---- AJbano Fran

. oo- FranCiscO Rollemberg- Lourival Baptista 
-Jutahy Magalhães- Ruy Bacelai_" ..,..-José Igná
cio Ferreira - Gerson Camata - Jo!O Calmon 
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Car
neiro- AJfredo Campos- R6nan Tito-- Fer
nando Henrique Cardoso -:- Mauro Borges -
Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior -Pompeu 
de Sousa - Maurício Coirêa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha 
- Márcio Lacerda - Mendes CanaJe - Rachid 
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves 
-José Richa- Dirceu Carneiro- Nelson We
dekin -José Paulo Biso! -José FogaÇa. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento_de 
57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

SoO a protação ~e DeUs, llliciamos Ílossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1 ~-Sécrefárfo. _ o - - --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
1'1• 287, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para a Mensagem 
n9 328, de 1987, --relativa a pleito da Prefeitura 
Municipal de Natal (RN). 

Sala das Sessões. 4 de dezembro de 1987. -
Mauro Benevides, Uder do PMDB - Jarbas 
Passarinho, Uder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requerimento· será votado após a Ordem do 
Dia, na fonna âo art. 375, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência comuníi::a aO Plenário que, nos ter-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

mos dei arl 367, ln fine do Regimento Interno, 
serão arquivados, definitivamente, os Projetas de 
~i do Senado, em primeiro turno, os Projetas 

.. Q_e ~e~Jução, as indiCações _e os requerimentos 
cujo desarqulvamento não foi so~citado. 

comunica, ãirida, que a relação das referidas 
proposições será publicada no relatório da Presi
dência do ano em curso. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Tein ·a paJavra o Sr. Senador Louri~ Baptista. 

'--~ 

O SR. L()(JRJVAL BAPTISTA (PFL -SE. 
Pronuncia_ o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
S['S. Senadores: 

A ocasião é oportuna, neste fim de ano, para 
sucintamente condensar algumas reflexões a res
peito da mobilização nacional contra o flagelo 
tabágico, que uma plêiade de pesquisadores, 
cientistas, professores universitários, médicos, 
técnicos, líderes políticos e algumas instituições 
educativas e cuJturais vêm desenvolvendo, visan
do à erradicação ou, melhor, reduzir o excessivo 
consumo de cigarros e o vício de fumar. Ninguém 
mais ignora os terríveis efeitos provocados pelo 
tabagismo, conforme já foi cientificamente com
provado nos hospitais, laboratórios e centros de 
pesquísa, tanto nos países mais desenvolvidos co-
mo nos m@is atrasados do Terceiro Mundo. 

Ba_staria mencionar, de passagem, as diversas 
modalidades de câncer, acidentes cardiovascu
lares, enfartes, esquemias cerebrais, enfisemas 
pulmonares, a redução das expectativas de vida 
e da capacidade de trabalho, além dos traumas 
biopsicológicos e do enonne volume das despe
sas com a recuperação, ou tratamento, dos fu
mantes inveterados. 

O crescente e alarmante número de óbitos veri
ficados em 1986 -cerca de 100 mil- em todo 
o País já foi ultrapassado no corrente ano. Este 
dado estarrecedor evidenCia a extrema periculo
sidade do tabagismo. 

No decorre_r de 1987, consider~veis avanços 
podem ser enumerados, demonstrando que a 
campanha contra o fumo cresceu de intensidade 

.e-_§_e- fortaleceu no território nacional. Esta seria 
a primeira observação a ser enunciada. Bastaria 
assinalar que nos próximos dias, 8 a 16 de dezem
bro, o Ministério da Saúde promoverá. através 
da Secretaria Nacil_)f!~ de Programas _Especiais 
(SNPS), no Salão Negro do Congresso Nacional, 
uma exposição especial sobre o tabagismo. 

Esta iniciativa tem como objetivo básico sensi
bilizar os parlamentares para obterem alguns 
avanços na legislação federal antifumo, como por 
exemplo a advertência nos maços de cigarros. 
controle nos locais de venda para menores e a 
proibição de fumar nos recintos fechados. 

Ao ensejo, em nome do ''Grupo ~sessor para 
o Controle do Tabagismo no Brasil", órgão técni· 
co integrado na estrutura do Ministério da Saúde, 
que tenho a honra de presidir, congratulo-me com 
o ilustre Ministro da Saúde, Deputado Borges da 
Silveira, pela sua lúcida e patriótica decisão, possi
bilitando a montagem daquela exposição no Sa
lão Negro do Congresso Nacional. 

Uma segunda observação poderia ser feita 
acerca da realização, nos dias 22 e 23 de novem
bro de 1987, nos salões do Maksoud Plaza, em 
São Paulo, do II Simpósio Nacional sobre o Con
trole do Tabagismo e da III Conferência Brasileira 
do Combate ao Tabagismo- (Contab III). 

Foram dois importantes eventos de caracte
rísticas multidfsciplinares e multiprofissionais pro
movidas pela Associação Médica Brasileira 
(AMB ), transcorridos simultaneamente, com a 
participação das mais expressivas lideranças cien
tíficas, políticas e profissionais, engajadas na erra· 
dicação do tabagismo e, sobretudo, no combate 
quotidiano às modalidades patológicas mais gra
ves das doenç_as provocadas pelo vício de fumar. 

Duas mesas--redondas e duas conferências fo
ram, então, realizadas abordando os seguintes te· 
mas: "Conseqüências do Tabagismo na Saúde", 
"A Luta Antitabáglca no Mundo", "Aspectos Edu
cativos do Controle do Tabagismo", "Estratégias 
para o Abandono do Vício de Fumar", "O Custo
Prejuízo do Tabagismo Versus CuStô-Beneficio 
das Medidas antifumo", Propaganda e Antipropa
ganda" e "Aspectos Político-Legislativos". 

A propósito, desejo agradecer à Comissão Or, 
ganizadora e à Associação Médica Brasileira 
(AMB), além do convite para participação, a nímia 
gentileza de ter-me designado moderador da me~ 
sa-redonda sobre os "Aspectos Político-Legisla~ 
tivos", não tendo podido comparecer; devido a 
faJecimento de pessoa da minha família, tendo 
solicitado ao Professor José Rosemberg que me 
representasse. 

Convém esclarecer que ã ComissãO Organi· 
zadora deste 11 Simpósio Nacional, e da lll Confe
rência de Combate ao Tabagismo- (Conbat llf) 
é constituída pelo que s_e poderia denominar co
mo o Es~do-Maior das Lutas AntiTabágicas que . 



3692 Sábado 5 

se vêm travando no Território Nacional consti
tuído pelos seguintes médicos, professores uni
versitários e especialistas - consagrados dentro 
e fora do nosso País, pela~ respectivas contri
buições no âmbito das pesquisas, dos livros publi
cados, do desempenho pedagógico ou das ativi
dades profissionais, nas universidades, hospitais, 
laboratórios ou clínicas em que trabalham: Ajax 
Walter C. Silveira, Alexandre Feliciano Ferreira, 
Antonio Pedro Mirra, Edmundo Blundi, Ermelinda 
Dei Nero Júnior, Francisco C. da Silva Telles, Ge
niberto Paiva Campos, Germano Gerhard:t Filho, 
Jayme Sanas Neves, João Baptista Perfeito, Joa
quim Gama Rodrigues, Josê Rosemberg, José 
Silveira, Luís Carlos Romero, Marcos Fábio Lion, 
Maria Goretti P. Fonseca, Mário Rigatto, Thomas 
Szego e Vera luíza da Costa e Silva. 

Não me seria !feito deixar de ressaltar o mag
nífico desempenho do Doutor Geniberto Paiva 
Campos, Diretor da Divisão_Naç[on_aLde Doenças 
Ctônico-degenerativas do Ministério da Saú~, no 
decisivo apoio propordbriaâo à estratégia desen
volvida para a extirpação do flagelo tabágico no 
território nacional. 

Parece-me justo felicitar a tectos os participan
tes dos eventos ocorridos, em São Paulo- inclu
sive as eminentes personalidades estrangeiras, 
provenientes de diversos pafses, igualmente enga
jados na luta antitabáglca, visando melhorar as 
condições de saúde e bem - estar dos seres 
humanos. 

Como se verifica, o ano de 1987, no concer
nente à Mobilização Nacional Antitabágica, pode 
ser considerado como altamente positivo, em vir
tude dos múltiplos eventos ocorridos. que autori
zam estas nosS21:s reflexões btimistas, na certeza 
de que os objetivos colim_ados serão plenamente 
atingidos. 

Eram estas as sucintas cOnsiderações que de
sejava fazer neste momento. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do ProJeto de 
Resolução n1 373_, de 1987, de autoria da 
Comissão Diretora, que revoga disPOsições 
do Regulamento Admioistrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 
1972, a alterações posteriores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL ao projeto com 
emenda que apresenta. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores que ã aprovam queiram per
manecer sentados. (Pousa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena) -
Em votação a emenda. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final, que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretádo. _ _ 

É lida a seguinte 
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Redação llnai do Projeto de Resolução 
... 373. de 1987. 

O Relator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n9 373, de 1987, que revoga dispo
sições do Regu1amento Administrâivo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de 1972 
e alterações posterlore_s, 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987, -
Pompeu de Sousa, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 373, de 1987. 

FãÇO saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, ~ Presidente, nos ter
mos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, 
promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1987 

Revoga cllsposlç6es do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, 
aprovado peJa Resolução n' .58, de 1972 
e a!~c;6es posteriores. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 São revogados o item VI do arl 272 
e o art. 345 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovados pela Resolução nQ 58, 
de 1972 e alterações posteriores. 

Art. 2? A Comissão Diretora, por ato próprio, 
·-estabelecerá norma administrativa para atender 
ao disposto no § .49 da Ernen~ Constitu_c:ional 
n9 26, de 27 de novembro de 1985, aplicável a 
ex-seiVidores do Senado Federal. 

Art. 39- Esta resolução_ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as dlsposições em con
tiáiiO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein discussão a iedação final, (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
___ a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

A matéria vai à promu1gaçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 374, de 1987, de autoria da 
Comissão Diretofa, que altera o Regul_amen
to Administrativo do Senado Fedei'al, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

Em votação o projeto. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'!Ti! (Hwnberto Lucena) -
_Sobre a_ mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação ftnaJ do Projeto de Resolução 

n• 374, de 1987 
·O R-elatOr apresenta a redaçãO fina] do Projeto 

de Resolução n9 374, de 1987. que altera o Regu
lamento Administrativ_o_do Senado Federal. 

-- Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1987. -
Pompeu de Sousa, ReJator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação llnai do Projeto de Resolução 
n• 374, de 1987. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu,·- Presidente, nos termos do art 52, item 30, 
do Regimento Interno, promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1987 

Altera o Regulamento Adrnlnisbatlvo do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'~ O artigo 45 do Regu]amento Adminis

trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolu
ção tr' 58, de 1972, passa a Vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 45. ···--·····-·-----·-··--··--
ParágrafO único. .. ........... : ..•. 
IV -Seção de Apoio ao Comitê de Im

prensa." 

Art. 29 À Seção de Apoio ao Comitê de Im
prensa compete coordenar, planejar e executar 
tarefas de suporte administrativo às atividades do 
órgão, de interesse da Subsec:retaria de Divulga
ção, e executar outras tarefas c:orrelatas, 

Art 3~ Para atender ao disposto nesta resolu
ção, a tabela de distribuição de funções gratifi
cadas - Anexo ll - do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, C6digo 07.01.00 -
Secretaria de Divulgação, é.acrescida das seguin
tes funções: 

I (um) Chefe de Seção- FG- 2 
4 (quatro) Auxiliar de Gabinete- FG --4. 
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as ctisposições em con

ti'ãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em di_scus$ ~ redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se agora à apreciação do Requerimento 
n9 287, de urgência, lido no Expediente, para a 
Mensagem tr' 328187, relativa ao pleito da Prefei
tura Munldpal de Nata1, ruo Grande do Norte, 

Em votação o requerimento. 

O Sr. José Agrlpino- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Agri
pino, para encaminhar. 

O SR. JOSE AGRIPINO (PFL - RN. Para 
encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Entendo que esse requerimento de urgência 
encaminhado e_ que tem preferência sobre o ante
rior, apresentado pelo Sen~dor Lavoisier Maia, in
valida a solicitação feita pelo citado Senador, no 
sentido de que Seja concedido um prazo de 30 
dias par que a matéria seja votada. 

Embora não esteJa presente o nobre. Senador 
Lavoisier Maia, conheçO as r82ées que motivaram 
S. Ex' ã: apresentar esSe reqUerimento, --as quais 
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passo a expor para conhecimento e julgamento 
da Casa. 

Na sessão anterior, esta Casa presenciou-que, 
no curso da Ordem do Dia, dois projetes, solici
tando recursos ao GoVerrio do Rio Grande do 
Norte, ora exercido por um adversário político 
meu, contaram com o meu voto para a sua apro
vação. Na legislatura anterior, quando eu era Go
vernador do Rio Grande do Norte, tive oportu
nidade de endereçar pleitos a esta Casa, solici
tando empréstimos externos para serem aplica
dos legitimamente no meu Estado. Lamentavel
mente, esses empréstimos foram negados por 
pressão de Senadores adversários meus. 

O meu comportamento, na sessão anterior, de
monstra claramente que há uma diferença de 
postura entre os que me faziam oposição, quando 
eu era Governador, e a da Oposição que faço 
ao Governo do Rio Grande do Norte, neste Se
nado. 

Faço este preâmbulo para que as colocações 
que farei a seguir não caracterizem a minha posi
ção como de retaliação ou de interesse político, 
em bloquear recursos que venham a ser destina
dos ao Município do Rio Grande do Norte. 

Neste momento, aprecia-se o requerimento de 
urgência, para votação de um pleito, que objetlva 
a obtenção de recursos para a Prefeitura de Natal, 
a Capita1 do meu Estado. 

Temos fortes razões para acreditar que esses 
recursos virão a subsidiar um contrato de obras 
em execução já há mais de 6 meses, contrato 
este que vem sendo, não apenas por nós que 
fizemos oposição, mas pela imprensa isenta do 
meu Estado, seguidamente denunciado e ques
tionado. Questionado com relação a que tipo de 
Ucitação foi feita; em que drcunstânda ocorreu 
a concorrência dessas obras; que recursos vão 
suprir as obras em execução; onde está o contrato 
e onde estão os preços referentes a este contrato. 
Algumas respostas foram dadas, outras ainda não 
foram dadas, e pelo fato de lavojsier Maia e .eu 
suponnos que esses recursos são destinados a 
essas obras, e pelo fato de precisarmos ter a con· 
vicção de que irão para essas obras, obras essas 
que merecem uma explicação à opinião pública 
do Rio Grande do Norte e solicitarmos o prazo 
de 30 dias, aditamentoao prazo de votação desta 
matéria neste Plenário, para que possamos votar 
conscientemente. Neste momento, não posso vc>
tar conscientemente, porque se esses recursos 
vão para o contrato ao qual me refiro, desejo 
dizer que, neste contrato que está em meu poder, 
a taxa de administração para a execução ou reali
zação de serviços efetuados mediante o _sistema 
de serviços feitos por administração, é de 40%. 

O Sr~ Vlrgfllo Távora- V. Ext quer repetir 
quanto por cento de administração? 

O SR. JOSÉAGRIPINO MAIA-Vou repe
tir, com todas as letras, 40%. E farei uma indaga
ção a V. Ex' que foi governador, como eu fui, 
e que é engenheiro, como eu sou; qual a percen~ 
tagem considerada razoável para a taxa de admi
nistração, em serviços realizados sob regime de 
admínistração? 

O Sr~ Virgílio Távora - Dez por cento, no 
máximo 12%, e oJhe lá, por isso estou pergun· 
tando, V. Ex' tem certeza d"e que é mesmo 40%? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA -Isto está 
escrito, Senador, e posso lhe exibir, neste contrato. 
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Q_ Sr. ~o _!áv~~- Curiosidade, apenas. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Senador 
Virgilio TávOra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem 
ma{s. Mandamos fazer, recentemente, um Jevan· 
tamento de custos para a realização de um quilô
metro de _obras de pavimentação, e comparamos 
os preços do DER do Rio Grande do Norte, Depar
tamento de Estradas do Rio Grande do Norte, 
e os preços do devido contrato, e_ verificamos 
que o preço deste contrato daria para - pelos 
preços do DER do mesmo Rto Grande do Norte 
-executar três quilômetros. Senador Virgílio Tá
vora, V. Ex', que é engenheiro, tem idéia de quanto 
custa o desmatamentp de um hectare de terra, 
no Nordeste, em caatinga do Nordeste? Em tomo 
de oito, dez mil cruzados. Pois, neste contrato, 
o custo do desmatamento do hectare ... 

O Sr. \'lrgl11o Távora- V. EX' pode colocar 
até um pouquínho mais. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Vamos 
admitir (Juinze mil, vinte mil, mas·o custo do des
matamento, desse contrato da Prefeitura de Nata1, 
é de quinhentos e sessenta e dnco mil cruzados. 
Diante destes fatos, e pelo dever que tenho de 
apresentar a esta Casa todos esses fatos ... · 

O Sr. VlrgWo Távora -=-:- Desmatamento de 
quê? 

O SR. JOSt;: AGRIPINO - Desmatamento, 
certamente, Senador, da floresta pujante que do
mina a Cidade de Natal. AQuele capim, o capim 
rasteiro que, evidentemente, pelo contrato, deve 
exigir muito esforço manual e_ de máquinas. 

Mas, pelo dever que teliho, de explicar a esta 
Casa o que está acontecendo no meu Estado 
e na Capital do meu Estado para que os Srs. 
Senadores possam votar conscientemente, é que 
solicito da Presidência que retire o requerimento 
de urgência e coloque, se possível, em votação, 
o requerimento do Senador Lavoisier Maia, con
cedendo o prazo de 30 dias para que todas essas 
questões sejam suficiente e honestamente anali
sadaS e esta Casa possa se manifestar até em 
respeito à opinião pública de Natal, do Rio Grande 
do Norte e do Brasil. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Hu'!'berto Lucena) -
Concedo a palavra ao Senador Mauro Benevides, 
para encaminhar. 

O SR. MAURO BEl'IEVIDES (PMDB -CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Não apenas na condição de Uder, em exercício 
da bancada do PMDB, mas também na condição 
de Sena-dor, ocupo a tribuna neste instante para 
justificar a urgência postulada para a concessão 
desse empréstimo à Prefeitura de Natal. 

O nobre Senador José Agripino, utilizando uma 
prerrogativa que lhe defere o Regimento, entende 
que o adiamento desta matéria, por 30 dias, pode
ria trazer esclarecimentos mais amplos e mais 
abrangentes que lhe permitissem, igualmente ao 
Senador Lavoisier Maia, ajuizar da imp?rtâncla 
e da relevância social desse empréstimo que está 
sendo postulado, pela Prefeitura da Capital do 
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EStado do Rio Griinde do Norte, junto à Caixa 
Econôffiica FederaJ, através do programa deno-, 
mínado FAS. 

Diria a V. Ex', eminente Presidente e Srs. Sena
dores, que conheço de longa data o atual Prefeito 
de Natal, Dr. Garibaldi Alves, tantas vezes eleito 
e consagrado pelo voto popular, Deputado à As
sembléia Legislativ~ daquele grande Estado nor
_destino, tendo chegado mesmo à- culminância 
de Presidente do Poder Legislativo daquela unida
de da Federação e, no desempenho de sucessivos 
mandatos, o então Deputado Ganbaldi Alves, hoje 
Prefeito de Natal, ocupando aquele mesmo posto, 
que há oito anos foi exercido com tanta profi
ciência e brilho pelo hoje Senador José Agripino 
Maia, o Prefeito Garíbaldi Alves, como Deputado 
e como chefe da edilidade natalense, acredito que 
S.Ex" jamais poderia compactuar com a obtençao 
de recursos que não tivessem aquela aplicação 
criteriosa, exata, resguardando.-se, acima de tudo, 
o inte~se público. 

sr. Presidente, se compulsarmos o contrato, 
todo ele dentro daqueles prazos estabelecidos e 
preceituados na tradição da Caixa Econômica Fe
deral, diria que os programas de drenagem, os 
programas de esgotos _sanitários e de pavimen
tação, todas essas obras vão favorecer aqueles 
eleitores que prMiegiaram o Senado da República 
de contar com essa figura excepcional que é o 
Senador José Agripino Maia. Se. S. Ext há poucos 
instantes teve a grandeza, no cwnprimento do 
mandato senatorial, de apoiar proposições que 
favoreciam o Governo do seu Estado, essa mes
ma grandeza poderia se transplantar para o em
préstimo pleiteado pela Prefeitura de Nata1, ainda 
mais porque as razões que foram trazidas ao cc>
nhecimento deste Plenário têm a contraditá-lo 
uma manifestação recente daquele antecessor do 
Prefeito Garlbaldi Alves, no caso o Dr. Marcos 
Formiga, que em uma declaração incisiva e pe
remptória lançou aquela suspeição sobre o em
préstimo e a aplicação decorrente desses recur
sos em obras que o Dr. Marcos Formiga entendia 
não serem realmente prioritárias para aquela ca
pital. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
pasme portanto o Plenário da Casa, recentemente 
o ex-Prefeito Marcos Formiga, diante da manifes
tação que recebera do Prefeito Garibaldi Alves, 
documentos, contratos, enfim provas exuberantes 
e cabais que deixaram, com evidência incontes
tável, a lisura do procedimento do Prefeito de Na
tal, Dr. Garibaldi Alves. Diante disso, o próprio 
Prefeito Márcio Formiga, teve o gesto extrema~ 
mente elegante de, nwna entrevista concedida 
ao Diário de Natal, considerar-se suficientemen
te esclarecido em tomo daquela operação que 
está em vias de ser concretizada, com a Caixa 
Econômica Federal, pela Prefeitura de Natal. 

Diante desse fato, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. não haveria realmente necessidade de se am
pliar esse prazo por mais 30 dias para a aprovação 
da matéria, para a qual invocamos agora o rito 
regimental da urgência. 

Se o nobre Senador José Agripino teve essa 
postura extremamente correta ao favorecer o Go
verno do seu Estado, com o voto que expressou 
há poucos instantes, nas duas operações cons
tantes da Ordem do Dia, S. Ex' poderia, quem 
sabe, neste momento, ampliar seu gesto de soli
dariedade àquela grande capital que sempre su· 
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fragou o seu honrado nome da forma mais esti
mulante possível, permitindo-lhe guindar ao Go
verno do Estado e, agora, ao Senado da Repú
blica. 

Portanto, o apelo que faria, já que estamos prati
camente encerrando os trabalhos _da presente 
5essão Legislativa, é que o nobre Senad,o_r José 
Agripino dispensasse outras considerações em 
tomo do assunto e permitisse que o Senado, neste 
momento, votando a urgência, viabilizasse, sem 
mais tardança, essa operação a ser efetuada entre 
a Caixa Econômfca Federal e a Prefeitura de Natal. 

Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente. 

O Sr. José Agrlpino -Sr. Presidente, peço 
a palavra por ter sido citado norn_inalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Agrí
pino. 

O SR. JOSÉ AGRJPII'IO (PFL - RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Fui dtado pelo nobre Senador Mauro Bene
vides, por quem tenho o ma_ior apreço e a quem 
dedico uma amizade profunda, mas quero dizer 
a S. ~ que, exatamente por solidariedade ao 
povo da: ddade de Natal que me manifesto nesta 
hora. Veja V. Ex', na hora em que são colocados 
os fatos, e são fatos daros os preços aos quais 
aqui me referi, se eu votar a favor à.esse emprés
timo estarei pena1izando o povo de Natal, porque 
será ele a pagar este empréstimo no futuro, e 
irá pagar muito mais do que deveria, porque se 
está executando 3km de pavimentação pelo preço 
de 1 km do DER, está se gastando dinheiro de--
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mais, está se desperdiçando o dinheiro público, 
e a minha fun~o nesta Casa é zelar pelo interesse 
público. 

Então, exatamente, perdoe-me V. Ex' por solí
dariedade ao povo de Nata~ é que me manifesto 
nesta hora, e, digo mais, sem em nenhum mo
mento levantar qua1quer tipo de suspeita sobre 
a· horiOiiibãiCiade de qUem quer que seja. O que 
desejo é única e exclusivamente ver esclarecidos 
os fatos que a mim causaram espécies, que foram 
expostos e através de apartes de engenheiros e 
ex-Governadores como Virgílio Távora, também 
causaram -espéde. · - -

De m_pcici que, posto isso, reiterando ou reafir
mãii-do que aqUi não está em pauta a diScussão 
·sobre~ ho!10rabilidade de qualqu_er homem públi
co do Rio Grande do Norte,-mas por dever de 
solidariedade ao povo de Natal, a quem eu quero 
ver protegido e pagando tributo para vê-lo correta
mente apltcado, é que eu mantenho o meu posi
cionamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O Sr. VlrgOio Távora (PDS - CE) - Sr. 
Presidente, peço a-PalãVTa para encarilinhar a vo

. tação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Senador Vtrgflio Távora. Líder do PDS. 

O SR. VIRG(UO TÁVORA (PDS- CE. Para 
encanlinhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. SenadoreS: 

Nossas palavras. como sempre, vão ser muito 
rápidas, mas decisivas. 
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Em face clãs palavras do eminente represen
tante do Rio Grande do No_rte, o PDS n.~9 vê 
corria dar apoio a- este pedido de urgência. Para 
esta Casa ter seus memJ>ros bem com suas cons
ciências pelo menos devem ser mostradas com 
núrrieros, por que as afirmativas do eminente re
presentante potiguar carecem de: fundamento. 
Antes disso; 6 PDS não pode dar o assentimento 
à aprovação âesta matéria e muito mimos.- em 
regime de urgência. -

Er_a o que tinha a dizer, Sr. ~sidente •. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein vota_ção o requerimento. · . . 

Os Srs. SeriadOfeS (Jue o aprovam queiram per
manecer s_entados. (Pa\,lsa.} 
--Aprovado. 

O ·sr. José Agrlplno --Sr. Presidente. peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Requerida a verificação de quorum pelo Senador 
José Agripino, a Presidência vai acionar as cam
painhas para possibilitar o atendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_Emfaceda evi~er:tte falta de quorum em plenário, 
fica prejudicado o requerimento .de urgência . 

O SR. PRESIDENTE·"(Humberto Lucena) -
A Presidência convoca os Srs. Senadores para 
uma sessão extraordinária a rea1izar-se. Clmé)nhã, 
às 1 O horas, destinada ao encerramento da pre
sente Sessão Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada _a sessão. - -

(Levanta-Se a sessão às_20 horas e 55 mi" 
frutos.) 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprOvou, nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 220, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anaurilândla, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conbatar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
7.057,05 Obrigações do Tesouro Nado
nal-011'1. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Anaurilân
dia, Estado do Mato _Grosso do SuJ, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n~> 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, ·em cruzados, a 7.057,05 
Obrigações do Tesouro NaCional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qua1idade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social-:- FAS, destinada à aquisição de 
veículo para transporte escolar, no m1.D1icípio. 

Arl :29 Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Senãdo Federei, 3-0 de novembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 221, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa· 
catuba, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor con-espon
dente, em cruzados, a 16.180,88 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art 1 ~ É .a Prefeitura Municipal de Pacatuba, 
Estado de Sergipe, nos tennos do artigo 2o da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera-

da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal,. autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzadoS, a 16.180,88 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à pavimentação e drenagem, 
compreendendo galerias pluviais, esgoto, meios
fios, sarjetas e calçamento, no município. 

Art 2~ Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 222, DE 1987 

Autoriza o Goverõo do Estado da Pa
núbã ã- contratar operaç3o de crédito no 
valor correspondente, em cruzadoS, a 
42.360,70 Obrigações do Tesouro NaM 
clonai - 011'1. 

Art. ]9 É o Governo do Estado da Parwba, 
nos termos do artigo ~ da Resolução n~ 93, de 
1 1 de outubro de 1976, alterado pela Resolução 
n~ 140, de 5- de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 42360,70 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN, j1.D1to à caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinada à melho
ria dos serviços de saúde e ampliação da rede 
de abastedmento na área metropolitana de João 
Pessoa. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço-saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 223, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
raíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.974,87 Obrigações do Tesouro Na
donal-OTN. 

Art. }9 É o Governo do Estado da Paraíba, 
nos termos cio artfgo 2~ da ResoluÇãO n" 93, de 
1 i de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, cre·-5- de dezeinbro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em crlaados, 
a 48.974,87 Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, e,sta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social ~ FAS, destinada a obras 
de infra-estrutura urbana, no município. 

Art. 29 Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. · 

Senado Federal, 30 de novembro de 1_9'87. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se~ 
guinte 

RESOLUÇÃO N• 224, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do 
Su1, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
57.062,03 Obrigações do Tesouro Na
donal-OTN. 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Passo Fun
do, EStado do Rio Grande do Sul, -nOs termos 
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do artigo 2~ da Resolução nç 93, de 11 de outubro 
de 1976. alterada pela Resolução n• 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operaçãç de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 57.062,03 
Obrigações do T escuro Nacional - OlN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qua1idade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Social - FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no município, 

Arl 2'i' Esta resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de_1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N• 225, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa· 
tos, Estado da Panúba, a contratar ope
ração de cn!dlto no valor corresponden· 
te, em cruzados, a 6.053,19 Obrigações 
do Tesouro Nacional- 011'1. 

Art. 1<> É a Prefeitura Municipal de Patos, E_s-. 
tado da Parcuba, nos termos do artigo 2<> da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, aherada 
peJa Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspOndente, em 
cruzados, a 6.053,19 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN, junto à Caixa Económica federal, 
esta na qualidade_ de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-- FAS, destinada à 
aquisição de veícu1o para transporte, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta Resolução entre em viQor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, incfso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 226, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Muruclpal. de Ba· 
tatals, Estado de São Paulo, a contratar 
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operação de créc:Uto no valor correspon
-dente, em cruzados, a 10.556,03 Obriga
ções do Tesouro Nacional- 011'1. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Batatais, 
Estado de Sa.o Paulo, nos termos _do artigo 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9J40, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a_ 1 0.556,0~ Obrigações 
do TesourO Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
rtõttúCã Federa1, esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte·escolar, no Município. 

Art 29 Esta Resolução entre em vigor na data 
de Sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO I'!• 227, DE 1987 

AÚtorlza a Prefeitura Muruclpal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar opemçio de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
46.400,00 Obrigações do Tesouro Naa 
donai-OTN. 

· Ait .. 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 29 da Resolução nQ 93, de 11 de oUtubro 
de 1976, alterada pela Resolução nç 140, de 5 
a e dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 

__atJtorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 46.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de rede de esgoto pluvial, no município. 

M 2~ Esta ReSolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987. ~ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa1 aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 2211. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar opemção de aédlto no valor 
cor-respondente, em cruzados, a 
46.400,00 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- 011'1. 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 2~ da Resolução n"' 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resoluçáo n<> 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 46.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora dO FUndo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinãda à ampliaÇão da 
rede tisica de ensino de 19 grau, no Município. 

Art. 2ç Esta Resolução.eiltre em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que.o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Huberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 229, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cr:lstlnápolls, Estado de Sergipe, a con· 
tratar operação de <n:dlto no valor cor
respondente, em cruzados, a 14.035,30 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

Ait. 1 Q é:_ a Prefeitura Municipal- de- ·Cristiná-
polis, Estado de Sergipe, nos te-trnbs do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 

_de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito_ no valor corres-
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pondente, em cruzados, a 14.035,30 Obrigações 
do Tesouro Naciorial- ()TN, jurlto à Caixa Eêcr 
nômica Federal, esta na quafidade de gEistorá do 
Furido de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à c-onstrução do Mercado Muni
cipal e ünplantação de calçamento, no Municfpio. 

Art. 2~> Esta Resolução entre em vigor na data 
de sua publicação. 
Senado_Fed~r~. 30 de_novembro de 1987.

Senador Humberto Lucl!lna, Presidente. 

Faço saber qUe o Senado Federai aprovou, nos · 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO rt• 230, DE 1987 

Autoriza a PrefdtiD'II Munldpal de ln· 
dlarobit, Estado de: Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor. cmrespon· 
dente, em cruzados, a 2.569,50 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional- 011'1. 

Art 1~' É a Prefeitura Munfcípa1 de lndiaroba, 
Estado de Sergipe, nos tennos do artigo 2~> da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro deJ976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
19S5,_ ainbas do Senado Fédéral, autorizada a 
contratar _operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 2.569,50- Obrigações do 
TesOUro NiiCionãl-..:.__ OTN,junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-
FAS, destinada à implantação de postos de saúde 
e aquisição de equipamentos de radiocomuni
cação no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Faço Saoer que-o Seriado Federal aprovou, nos 
termoS- do 'ãrti.Qo -42, inciso VI, da Constituição, 
e! eu; Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
segUinte___ - · -

--'IESOWÇÃO ri' 232, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mossoró, Eatado do Rio Grande do Nor
te, a_co~~bir !JP6ação de c:rédlto no 
valOr correspondente, em cruzados, a 
36.259,19 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- 011'1. 

Art. 1' É a Prefeitura Munidpal de Mossoró, 
~do do Rio Gr8nde do .Norte, nos termos do -
artigo 29 da Resolução h9 93, de 11 de otltlJPro 
de_l976, altt~radã pela Resolução n'! 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa], 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
lor correspondente, em cruzados, a 36.259,19 
Obrigações do Tesouro_ Nacional_- OTN,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vi_gor na data 
de sua publicação. 

SenadO Federal, 30 de novembro de 1987.
sena~cif Humberto i.u~nã. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42; inciso VI, da C:onstibJiçâo, 
e eu; Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' 233, DE 1987 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.- ---
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Autoriza a ~eltura Munlclpol de São 
.J!>4o !;~~.~.de JOIIInas Ge
rais, a conbatar operação ele ~ no 
~r cq~ondente, em auzados, a 
549~81 Obrigações do Tesouro Nacional 
-011'1. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do artigo 42, incisQ_ VI, da Constituição, 
e eu. Humberto Lucen_a,_ {?_~dente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' 231, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura M.unlclpal de 

Moema, Estado de Minas Gerais, a COO· 
b'atar operação de crédito no valor COI"' 

respondente, em cruzados, a 45.985,10 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Moema, 
Estado de Minas Gerªis, _OQS -t~rmos _g_o artigo 
29 dã ""ReSõJuçao n'~"-93~ de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140,-de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado F.ederal, autorizada 
a contratar operação de crédito no \'alar corres
pondente, em cruzados, a 45.985, ro Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento _Socia1 -
FAS, destinada à implantação de c~lçamento, 
meios~fios e sarjetas, no municípiO. 

Art. 2" Esta resoluçao entra em yigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Luc~na, Presidente. 

Art. 19 É a Prefeitura MUnicipal de São João 
Evangelista. Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, Qe 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
JOr correspondente, em cruzados, a 549,81 Obri~ 
gações do Tesouro Naciona1 - OTN •. jun~o à 
Caixa Econômica Federal, esta na qual1dade de 
gestora do Fundo de Apoio ao_ Desenvolvimento 
Social_- FAS, destinada à aquisição c:Ie veículo 
para transporte escolar, no Município. 

Art. 2" _ Esta resoluç~ entra em Vigor na ~ta 
de sua publicação. 

Senado F~de_ra1_, 30 d_e l).ovembro de 1987.
Senador Hull)berlo Lucena, Presidtnte. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
terrilóS -acrart.Igo -42~ liidSO VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
se.guinte 

. RE50LUÇÃO rt• 234, DE 1987 

Auto~ a l'refeltura Mllllidpai de São 
Joi_O_ dO-Phiui, EstadO dO-PiaUf, a contra~ 

-t.ar- operação-de crédito no valor corres--
- poiidii:nte, em cruzados, a 29.292,00 
- Obfigaçóes do Tesouro Nacional -

OTN. 
Art. 19 É a Prefe_itura Muni-ciPal de São João 

do Piauí, Estado d~ Piauí, nos termos d9 artigO 

2'õ' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a Contratar operação de crédito nO valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 29292,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional ~ OTN, junto à Cabra Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de poços tubu1ares 
para abastecimento d'água na zona rural do muni~ 
cfp!o. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de _ _sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Ccinstltuição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO ri' 235, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mun1dpal de 81-
drolincla, Eatado do Mato Grouo do 
Sul, a coob"atar ope.-.ção de crédito no 
valor coneapondente, em Cruzados, a 
13.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- OTN. 

Arlt ~ . É a Pref;ilura Municipal de Sídrolãncfia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de J 976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ainbas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Pederal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoM~ 
mento Social- FAS, destinada à aqu!s!ção de 
equipamentos para coleta e destinação fina] do 
lixo, no Município. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber qUe o Sena"Oo Federal aprovou. nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Coristituição, e 
eu, Humberto Lucena. Presidente, promu1go a se
guinte _ 

RESOLUÇÃO rt• 236, DE 1987 

Autodza a Prefeitura Munidpal de So
linea, Estado Q !Paraíba, a contratar 
operação ele crédito no valor correspon
dente, em c:ruzados, a 15.CJ90,52 Obriga· 
çães do T"""""' rtadolllll- 011'1 •. 

, Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Solânea, 
~do da Parafua, nos termos do artigo 2~ da 
~ução n• 93, de 11 de outubro de 1976, altera
d~)5ela Resolução n9 140, Qe 5 de dezembro de 

.1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
ç-pntratar operação de ~rédito no valor correspon~ 
d~te, em cruzados, a 15.090,52 Obrigações do 
Tesouro Nacional·- OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinilda à implantação de calçamento, no 
Município. 
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Art. 2° Esta (esolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de novembro de i 987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou,._Õos 
termos do art. 42, inciso VT, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 237, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, a elevar em cz• 
11.867.127.670,00 (onze bUbões, oito
centos e sessenta e sete milhões, cento 
e vinte e sete mU, seiscentos e setenta 
cruzados) o montante de tma divida con· 
solidada. 

Art. 1 ~ É o Govemo do Estada do RiÕ Giã-nde 
do Sul, autOrizado a eJevãi' I temporariamente. os 
parâmetros dos items [ e N do arti9o 2 9 da Resolu
ção n~ 62, de 28 de _outubro de 1975 com as 
alterações da Resolução no 93, de 1 I de_outubro 
de 197_6, ambas dQ Senado Federal, de modo 
a permitir o registro de uma emissão de 
29.543.000,00 Obrigações_.dOfeso_uro do Estado 
do Rio Grande do Sul-OTEIRS, coirespondente 
a Cz$ 1 1.867. J2T670;l)O (onze bilhões, oitocen
tos e sessenta e sete milhões, cento e vinte e 
sete mil, seiscentos e setenta cruzados), conside
rado o valor nominal do título de Cz$ 401,69, 
vigente em setembro de 1987, destinados ao pa
gamento de dívidas jUnto ao -SíStinlaFinaiiCeiro 
Estadual, no Estado. -----

Art 29 Esta ReSOlução entra em vigor n"a data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de dezembrO -de I 987. -

Façc;-sab_er que o Senado Federa] aprovOu~ ~os 
termos <:lo_ art. 42, ínclso \11, da Constituição, e 

- eJ;~H,,úTlberiõLUCerlâ~ Presideiite, promuiQo a se
guinte 

·---RESOLUÇÃO 1'1• 239, DE 1987 

. ·Autoriza a ~Mimidi>aJclé !'lo
: :ilaAiii-Oiii,-EStaclo elo.,....,.., a c-tar 
. -~_ração d_e_ ~o no_wl9r~n· 

dente, em cruzados, a 12.421,05 Obriga· 
ções do Tesouro l'laclonal- OTI'I. 

Art. 1 o É a Prefeitura Munidpal de Nova Auro
ra, Estado--do Paraná, nos termos do artigo 2~ 
da Resolução n"' 93: ~de-n-de OUtubro de 1976, 
alterada pela Res_olução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação- de crédito no valor corres~ 
pondente, em cruzados, a 12A21,05 ObrigaÇões 
do Tesouro-Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nômic_a_ federaJ, esta na qualidade de- gestora do 
Fundo de Apoio ·ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à implantação de meios-fios e 

, .. aquisiÇão de equipamentos para coleta de lixo, 
hQ- MJJ_nlc:ipio. 
_ Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 

de_sua publicação. . 
o&tlJª:d9 fe4er.al. 4 d_e. d._ezembro_de 1987.- -

Senado_r }{urnberto.Lucena, Presidente. 
. ·---·-·- ·-··-· --:--

Faço saber que O_Ser1act0 Federal aprovou, nos 
termos :do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se- _ 
guinte 

.. ~()Lf,!~~_!l• _24_~. DE} 987 

Senador Humberto Luceria, Presidente~ - -

· _.c::/;ut~ a Prefeitura Munldpal de No· 
v8 AW"Ont, Estado do Paraná, a contratar 

----operaÇãó- ele créCHtO no valor correspon· 
<tente, em cruzados, a 9.130,71 Obriga
ções do Tesouro Naclonal- O'JT'II. 

Faço saber que o Sehado Federal aprov_ou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO I'!• 238, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
naus, Estado do Amazonas, a conbatar 
operação de crédito no valor corTeSpon
dente, em cruzados, a 149.513,92 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art 1 Q É a Prefeitura Municipal de Manaus, 
Estado do Amazona_s_, _nos termos do artigo 2G 
da Resolução n_9 93, de 11 de _out-u.Pro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação .de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 149.513,92 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_SQçi.,J
FAS, destinada à urbanização e saneamento bási
co no bairro Mauazinho, no Munidpio. 

Art. 2o ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. . _ _ __ -· . _ 

Senado Fede_ral, 4 _de dezem!:>ro d~ )987.-:
Senador Humberto l,;ucena, Presidente. 

Art -1 ~' É ã Pre(êiturã'Munidpal de Nova Aura-
-- ra, EstadO dO -para-na;- fiOs termos do art. 29 da 

Resolução ney 9.3. deJ 1 _d,_e outub('O de 19{6, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
19_85, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em -cruzados, a 9.130,71 Obrigações do 
TesOürO Nadonal-OTNs, junto à Caixa Econõ-
mica Federa1, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de yeículos para trans
porte escolar, no. Munlciplo. 

Art. _ "2G Esta Resolução entra em vigor na data 
de _sua publicação. -

Senado Federal, 4 de _dezembro de )987. ~-
Serla~dor Hõ.mb~i- i..u~efta, Pfesidente. 

Faço saber que _o Senado Federal aprovou.. nos 
termos do artigo 42, inciso VI;, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte _ _ __ _ o _ 

. 'RESÓLÜc;Ão 1'1• 241, DE 1987 . 

_ --Aútoi'&8.aPi-efdtura Munlciplll ele São 
-~~~lmão~bldO_cle_Sio P~O~ a_~ntnltar 

_ _:o-: operação de _qé~ ~O ~or COITeSpon
climte, em cruzados, a 97.502,37 Obriga· 
ções do Tesou!" l'ladonal-:- OTI'I. 

__ ._ ÁfE l ,,- É_ ~_-Prefeitura Municipal de São Sirilão, 
_ Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2Q 

da Resolução n~ _93, de 11 de outubro de 1976, 
ah:erac;la pela Resolução n~ 140, de 5 de_ dezeinbro 
de 1985, ambas do_ Senado Federal, autorizada 
a_ contr~ operação de crédito no valor corres· 
pondente, em cruzados, a 97.502;37 Obrigações 

. doJesouro Nacional- OTN, junto_ à Caixa Eco
nômica Federal, esta na quaUdade de gestora do 
Fundo de Apoio ao De5erivolvimento Socia1 -
FAS, -deStinada à implantação de guias, saljetas, 
galerias pluviais, esgoto Sanitário e abastecimento 
dágua, no Munidpio. 

Arl29 Esta_ R"eSoluç_ão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
termos,.do~ art..,42, _i!lclso-VI,_da Constituição, e_ 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOL(JÇÃO 1'1• 242, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
(Ipanema, Estado do Rio Grande do Nor
te,. a contratar operação de crédito no 

-- Valor con-espondente, em cruzados, a 
19.762,63 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTI'I. 

Art._ 1 ~ É ~ Prefeitura M~idpal de Upanema, 
Estado do Rio Grande do_ Norte, nos- teimes do 
artigo 21 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de_ 1976, -alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 19.762,63 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
menta Social - FAS, destinada à implantação 
de Unidade Mista de Saúde, no Munidpio. 

Arl 29 Esta ResOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
- Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que O S_enado Federal aprovou, nos 
termos dO -artigo 42, inciso VI, da Constituição. 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 243, DE 1987 

_- Au_toriza a Pf~fei~~--M~_Q_lclpal de 
Santa llárl>ara, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito do valor 
correspondente, em cruzados, a 
43.000,00 Obrigações do Tesouro Na
~nal -:-. om. 

-Arl I~ É a Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara, Estado de Minas Gerais, nos termos do arti
go 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de 
dezembro de_ 1985, ari1bas do Senado Federal, 
autorizada a con_tratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
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à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora _do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à captação, adu
ção, reservação e tratamento de água do ribeirão 
Caraça, no Município. 

Arl2<> Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federai, 4 de dezembro de 1987.
Sêilaâor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos _do artigo 42, incis_o VI; da Constituição, 
e eu. Humberto Lucena, Presid~nte, promulgo a 
seguinte 

RESOLQÇÃO J'l• 244, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Jllunlclpal de Ara
"''Ju, Estado de Sergipe, a contmtar ope
noção de crédito no valor c011'eS)l0nden
te, em auzados, a 83.368,83 Obrigaçóes 
do Tesouro Nacional- 011"1. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
Estado de Sergipe, nos termos do artig;> Z. da 
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 19715. altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em -cruzados, a 83368,83 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa. Econô
mfca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à_melhori_a _n_o Sistema de Saúde 
Municipal. 

Art. 29 Esta ReSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 19~7.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado F~eral aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VJ, da Constltuiç_ão, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLQÇÃO 1'1• 245, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Crlstinápolls, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de c:rédlto no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.681,64 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

Art 19 É a Prefeitura Municipal de Cristiná-
polís, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 
2v da Resolução n~ 93, de_ll de outubrq de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corr~s
pondente, em cruzados, a 6.681,64 Obrigações 
do Tesouro Na<!ional- OTN, junto à Caixa Eco
nõmtca Federal, e$a na qualidade de gestora do 
Piiiido de Apolo ao Desenvolvim-ento-Social -
PAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federa], 4 _de dezembro de 1987. -:-: 
Humberto Luc:ena, Presidente. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo ~. in~_ VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Pre:_sidente, promulgo a 
seQUirife 
-~-RESOLQÇÃO 1'1• 246, DE 1987 

Autorl~a_ ~ P~feltu_!_a ~unldpal de 
Areia Branca, Estado de s~ a con

-tratar operação de crédito no valor cor
respondente. em C111Z8dos, a 4.372, 76 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

Art. - J 9 É a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93,_de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizaPa 
a contratar operação de crédito no valor co~::re.s
pondente, em cruzactos, a 4.372,76 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTI'j,junto à Caixa Eco- , 
nônica Federa!, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 -
FAS, destinada à aquisição_ de veículo para trans
porte esço}ar, no município. 

Art. 2? Esta r~solu_ç~o entra em vigor na -
data de sua publicação. -

Sen4dº __ Federa1~ 4 de d_~embro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente 

.2'1 da Resaluçã,o no 93, de 11 de Ol,ltubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140,-de 5 de deiembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13251,88 Obrtgações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Ca~ Eço
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
FUnâO- de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS; destinada à implantação de sistemas de dre
nagem de águas pluviais, esgotos sanitários, cal· 
çarnento e refoimã do Mercado Municipal, no mu
nicípio. 

Art 2° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. -

SenadO Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, cia Cê:rO~tituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 249, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
-_.O.nlPIJIB Grande, Estado da_ Paraiba, a 
ç;Qntrãtar operação de crédito no valor 
_ç~rr~apondente, em cruzados, a 
254.54 7,32 Obrigações do Tesouro l'la
donal- OTI'I. 

--Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, nos_ ~rmos do artigo 

FaçÕ_sãber que o SenaqQ f~~ral aprovou, nos 
termos do actJgo 42, inciso VI, da Constituição, 
eoeu, HUmberto Luçena, Presidente, promulgo a 
seguinte · 

__ RE80LQÇÃO 1'1• 247, DE 1987 

- --22 da Resolução n_9 93, de 11 de oUtubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
·a contratar operação de crédito_ no valor corres
pondente, em cruzados, a 254.547,32 Obrigações 
do T escuro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Areia Branca, Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no vaiOI' cor
respondente. em cruzados, a 18.780,73 
Obrigações do Tesouro Nacional - -
OTI'I. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Areia 
Branca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 
2'_da ResoluçãQn"_9_3, de 11 de outubro de t976, _ 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
d~ 19~, amb.~_do Senado_ Federa), autorizada 
a contratar operãçao de crédito no valor Cõrres- , 
pendente, ei'Tf C::rl..iiaâos; a 18. 780;73 Obrig~ções 
do Tesouro Nadonal-_ OTN, junta à Caixa Eco
nómica Federal, e$'1 na _qualidade de gestora do 
Fundo de Apoia ad Desenvolvimento Socia,l -
FAS, destinada à implantação de meios-fios e pa
vimenta_ção poliédiica, no município. 

Art. 29 Esta resol.ução entra enl. vigor na 
data de sua publicação. __ __ 

SeriadO Feder~. 4 de Dezembro de 1987. ~. __ 
Hum.berto Lucr..na , Presiderite. -

~aç_o ~ber que o Senado F~eral aprovou, nos 
teriilõS do artigo 42, incisà----vl, da Constituição, 
e éu, Humberto Lucena, Presidente, pfomulgo a 
seguinte -

, ~OLUçAp 1'1; 2-fa, DE 1987 

-~utonz. a~ l'lunldpal de DI
vina Pastora, Estado de~. a coll: 
tralãi-operaçao de c:récUto no valor cor
~pondente, em cruzados, a 13.251,88 
Obrigações do Tesouro Nacional -
01'1'1. 

_. M .1?_ _ _e. a Pr~feitur~ Ml.!nicipal de Divina 
PastOra, Estado de sergr~. nOs termõs· do art 

/~-

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
Fi\S; destinada à implantação de calçamento com 
paralelepípedos, no município. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Seflado Feâerai. 4 de dezembro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado_Fede~::~J aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, P~:esidentP., promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 250, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
l'loua Senhora da Gl6rla, Estado de Ser

-gipe, a colttmtar openiÇiO de cftdlt.o no 
valor CO!!I!lSPOndente. em cruzados, a 
12.:'16'7,63 Obrigações do Tesouro l'la
donal - OTI'I. 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Nossa Se
nhora da_GI6ria, Elitado de Sergipe, nos termos 
do _art_2_" da Resolução __ n? 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a ~ontratar operaçã,o de_ crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 12367,63 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa EConômica Federal, esta na qualidade 
de _gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à.implantação 
de eSColas, no Município, 
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Art 29 Esta Resolução entra em vigo'r na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLOÇÃO N• 251, DE 1987 

Autmlza a Ptefeltura Munlc:ipal de Be
lo Horizonte, Estado de Mlnaa Gernls, 
a contratar operação de crédito no vall!)r 
correspondente, em cruzados, • 
255,141,12 Obrigações do Tesouro Na
elonal- OTN. 

Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 

-1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de 
detembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 255.141,12 
Obrigações do TesoUrO- Nadonal....:. OTN, junto 
à CaiXa EConômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aqt.rlsição d,e 
equipamentos para coleta de lixo, no munic;fpio. 

Arl 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaç8o. -

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

faço saber que o Senado Federal aproVou, ~os -
termos do art. 4.2, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 252, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz 
de Fóra, Estado de .Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 160.195.50 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art 1 <1 É a Prefeitura Municipal de JuJz de Fo
ra, Estado de Minas Gerais, nos tennos do art. 
2'1 da ReSolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 160.195,50 Obrigações 
do Tesouro Nacionol -OTN,junto à Caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ -
FAS. destinada à modernização da Biblioteca Mu
nicipal e aquisição do Cine-Teatro Central, no Mu
nicípio. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra. em vigor ne1 data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senadof Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-_ 
guinte 

RESOLUÇÃO N• 253, 001987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 8ão 

Joio Evangellota, Estado de Mlnaa Ge
nús, a c-_.çio de crédito no 
valor corre.pondente, em auzados, a 

-1.681.05 Obrigações do TOSOW'O l'laclo
nai-_OTN. 

Art 1 ~ É a Prefeitura MUIJicipal de São João 
Evangelista, Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 2Y da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n<? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federai, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzadOs, a 1.681,05 
Obr!~çõ~ do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa EConómica Federal, esta na quaüdade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 

- de postOs de saúde, no município. 
_Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publica~. 
· · Senadó Federãr, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena; Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inéiso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 254, 001987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
Frandaco~ Estado de Minas Gerais, a 

. qJp~ operaçio de aédlto no valor 
correspondente, em cruzados, a 

- -80.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 
elonal- OTN. 

Art. 1! É a Prefeitura Municipal de São Fran
cisco, Estado ~ Minas Gerais, noS teimos do 
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução 0 9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federa], 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à CãiXã EC.Onômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal - FAS, destinada à implantação 
de calçamento, no ml.lnicípio. . 

Art. 29 Esta resOlução entra em Vlgor na data 
de slia publicação. 

SenadO Federal, 4 de dezembro de 1987.
SenadOr HurnJ,erto Lucena, Presidente. 

Faço saber qu~ o ·senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, inciso VI, da Constituição, e 
eú, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLOÇÃO N• 255, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bra 

g8riç8 Pa~Usl:a. --Estado de São Paulo, a 
C~ntratar operação de crédito no valor 

_ ~rJ:~poDdente, em. cruzados, a 
17.827,00 Obrigações do Tesouro Na
clonai-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do 

Dezembro de 1987 

art 2" da Resolução n? 93, de 11 de outubro d' 
1976, alterada pela Resolução no 140, d~ 5 d' 
dezembro de 1985; alnbas do Senado Feder:1! 
autorizada a contratar operação de crédito no v: 
lar correspondente, em cruiãdOS, · ff 17.827,()1. 
Obrigações do T escuro Nacional - 017"i. jw•i• 
à Caixa Económica Fed~ral. esta na qualida...:. 
de gestora do Fundo de-Apoiá -ao Desenvolv! 
mento Social -- FAS, destinada à implant.ac;il•_ 
de ambulatório, no município. 

Art. 29 ~resolução entra em vigor na d;.;. 
de sua pubUcação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. 
Senador ~o Lucena, Presid~nte. 

Faço saber_que o Senado Federal aprovou, no::: 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, c 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se 
guirite -

RESOWÇÃO N• 256, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Chiapeta, Estado do Rio Grande do Sul. 
a contrablr o)ieração de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
8.373,88 <»ligações do Tesouro Nado· 
nai-OTN. 

Art. I~ t: a Prefeitura Municipal de Chiapetta, 
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
art. 2'1 da Resolução n9 93, de 11 de ou4Ibro de 
1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lor correspondente, em cruZados, a 8.-373,88 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de ambulatório, no município. 

Art 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de_1987. ~ 
Senad_or Hurilberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado F&ieral aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLOÇÃO N• 257, DE 1987 

Autoriza a -.ora Municipal de Sa
iláiiduw, EStado do Rio Gran~ç do Sul, 
a·coiltni.tar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
5.244,36 Obrigações do Tesouro Naclo
nai-OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Sanandu
va, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 2? _da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, arribas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.244,36 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - FA$. _destinada à implantação 
de ambulatório, no rrlunicíj:>io. 
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de su~ publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennes do art. 42, inc::[so VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 258, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura M.unldpaJ de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de ~dito no valor corTeSpon~ 
dente, em cruzados, a 377.576.75 Obri
gações do Tesouro Nadonal - OTN. 

Arl I 9 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédíto oo valor correspon
dente, em cruzados, a 377.576,75 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federa!, esta na quaJldade de gestora do 
Fundo de Apoio- ao- Desenvolvimento Social -
FAS, deistinada à impfantação de creche, no muni
cfplo. 

Art. 2ç Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado FeâeraJ aprOvou, nos 
termos do arl 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 259, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Jar
dim, Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
7.500,00 Obrigações do Tesouro Naclo
nal-011'!. 

Arl 1 ç É a Prefeitura Municipal de Jardim, Es
tado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 
2? da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de_ Q,~E~mbro 
de 1985, ambas do Sen_ado __ federal, autorizada 
a contratar operação de crédi_to no valor corres
pondente, em cruzados, a 7.500,00--Obrigações 
do Tesouro Nacional ~QTN,_junto à Caixa Eco
nômlc:a "Federal, ·eSta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de creche/posto 
puericultura, no rriunicfpio. 

Art. 29 Esta reSOlução entra em vigor na dat<l_ 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constit~ição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUçAO N• 260,_ DE 1987 

-- - --AutOri:i:ia a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
10&058,81 Obrigações do Tesouro Na
dona! - OTI'I. 

Art. lo É a Prefeitura Municipal de Três La
goas, Estado do Mato GrOsSo do Sul, nos termos 
do artigo zo da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n'' 140, de 2 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 108.058,81 
Obrigações do Tesouro Nacional -- OTN, junto 
à C:aixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à construção de 
galerias de águas plUViais, no município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
term_os do artigo 42, inciso VI, da Con.,tituição, 
e eu, Humberto Luc:ena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 261, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aquldauana, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conbatar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
7.133,60 Obrigações do Tesouro Naclo
nai_-OTI'I. 

Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Aquidaua
na, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 2° da Resolução n? 93, de 11 de outubro 
de 1976, aJterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autoriz_ada_ a contratar operação de crédito no va
lor corre_spondente, em cruzados, a 7.133,60 
Obrigações_ do Tesouro Nadonal- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
d~ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol

vimento Social- FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no município. 

Art. 2~ . Esta_resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senadçr HumbertQ Lucena, Presidente. 

- Paço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se~ 

- guinte-

RESOLUÇÃO N• 262, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
:ranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
65.240,00 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTI'I. 

Art. _1~ É a Prefeitura Municipal de Paranaiba, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 

artigo 2~ da Resolução no 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140~ de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa\, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lor correspondente, em cruzados._ a 65240,00 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
menta Social - FAS, destinada à implantação 
de sistema de drenagem e c:aptaç:ão de águas 
pluví~ís, -nq_ m!Jnic:ípio. 

Art. 29 Esta resolução entra ern vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presid_ente. 

Faço saber que o Senado FederaLaprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vi, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1" 263, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Gross() do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor corTespondente, em cruzados, a 
4.600,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- 011'1, 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de RiO-Bri
lhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos t~rmos 
do artigo 2• da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lor correspondente, em cruzados, a 4.600,00 
Obrigações do T escuro Nacional - OTN. junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
merlto Social - FAS, deStinada à aquisição de 
veíc:ulo para transporte escolar, no municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pUblic-ação:- -- -

Senado Federal, 4 de dezembro de I987. 
Senadõf Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte -

RESOLUÇÃO 1'1" 264, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
Valor corTespondeDte, em ciuzadosy a 
6.203,01 Obrigações do T~t:souro_Nac;io-
nai-OTI'I. · 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Rio Bri
lhante, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 2• da Resolução no 93_, de 11 _de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n·' 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 6.203,01 
Obrigações do T escuro N_aciónal - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
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de ge'stora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, indso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N• 265, DE 1987 
' Autoriza a Prefeltu.-:a M.unlclp_. de 

Trb Lagoas, Estado do Mato Grooso do 
Sul, a contratar opentç;io de crédito no 
valor correspondente, em cruzados. a 
2.902,00 Obrigações do Tesouro l'lado
nai-OTI'I. 

Art. 1 '? É a Prefeitura Municipal de Três La
goas, Estado do .Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito nova-
lor correspondente, em cruzados, a 2.902,00 
Obrigações do Tesouro NacionaJ - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal - FAS, destinada à implantação 
de lavanderias públicas, no MunicíPio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo.u, nos 
termos do art. 42, indso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente. promulgo a se
guinte 

RESOUIÇÃO 1'1• 266, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do .Ma
to Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito no valor con-espondente, em 
cruzados, a 466.018,85 Obrigações do 
Tesouro Nadonal - O'IN. 

Art. J9 J:: o Governo do Estado do Mato Gros
so do Sul, hos termos- dO art 29- da Resolução 
rr' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
ResoJução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 466.01 Económica Federal, estaco
mo gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à amp~ação da 
rede escolar, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção Jl) 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

-- RESOLUÇÃO 1'1• 267, DE 1987 

AutOriZB a ·prefeitura Municipal de 
Amambaf, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
13.338,69 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

Art. 1~' É a Prefeitura Municipal do Amambal, 
Estado do Mato Grosso do Su~ nos termos do 
art. 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 13.338,69 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica F."ederal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Soda]- FAS, destinada à aquisição de 

_ Yeículos para transporte escolar, no Município. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art 52, item 30~ do Regimento lnternp. promulgo 
a segujnte 

RESOLUÇÃO N• 268, DE 1987 

RerratJfica a Resolução n~' 109, de 
1987. 

Art. ]9 O art. }?da Resolução n91 09, de 1987, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. }9 É a Prefeitura Munidpal de Jardim, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
art. 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operações de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80,000 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras de infra-estrutura urbana e 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
no Município." 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art 52, item 30, do Regimento fntemo, promulgo 
a Seguinte 

RESOLUÇÃO N• 269, DE 1987 

Rei-ratifica a Resolução n~ 43, de 1983. 

Árt.-"_iç Ü-art. J9.d;;t Resolução rf 43, de 1983, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19 É a Prefeitura Munidpal de Caa
- rapó, Estado do Mato Grosso do Sul, nos 
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termos do art. 2o da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n9 140, de 5 de dezembro de 1985, am
bas do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 32.789,455 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, junt? 
à CaiXa Económica Federal, esta na quaJj. 
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento SOcial- FAS, destinada à im
plantação de galerias pluviais, guias e saije
tas, no Município, obededc:;las as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processe?." 

~ Arl 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dez.embro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
teiTTlos do artigo 42, indso V(, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 270, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de 81-
drolândia, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de cr&llto no 
valor correspondente, em cruzados, a 
77.800,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. 1 ~ I:: a Prefeitura Municipal de Sidrolân
dia, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n'1 140, de 5 
de dezembro de I 985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crêdito no va
lor correspondente, em cruzados, a 77.800,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Soda!- FAS, destinada à implantação 
de_ galerias de águas pluviais, no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fedei" ai aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 271, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Ma
to Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito no valor coll'eSPondente, em 
cruzados, a 15.000.000 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, no valor de 
424,51, vigente em outubro de 1987. 

Art. ]9 É o Governo do Estado do Mato Gros
so do SuJ, nos termos do artigo 29 da Resolução 
nç 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito_ h o v a for de Cz$ 
6.367.650.000,00 (seis bilhões, trezentos e ses
senta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta mil 
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cruzados), correspondente a 15.000.000 OTN, no 
valor de Cz$ 424,51, vigente em outubro de 1987, 
junto à Caixa Econômica Federal, destinada à 
implantação de obras do Programa PRODURB, 
no Estado. 

Art 29 Esta Resoluçao entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federa1, 5 de dezembro de 1987.
Senaáoi Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos 
tennos do artigo 42, incíso VI, da Constituição; 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 272, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MunlcJpal de 
Campina Grande, Estado da Paraiba, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
461.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art 1~> É a Prefelblra Municipal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, nos termos do artigo 
2~> da Resolução n"' 93, de 11 de oub.lbro de 1976, 
alterada pela Resolução fl'1140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 461.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eccr 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de sistemas de dre
nagem, no Município. 

Art. 29_ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inc:lso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 273, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
<lberaba, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 14.576,93 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art 19 É a Prefeitl!ta Municipal de Uberaba, 
Estado ae J\\inaS -Gerais, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14576,93 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN,junto à Caixa Eco
nômlca Federal, esta na qualidade de ge_stora do 
Fundo de ApoiO ao [)esenvolvimento Social
FAS, destinada à aquisição de veículos para trans
porte escolar. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seg~e 

RESOLUÇÃO N• 274, DE 1987 
·Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ta· 

pirai, Estado de São Pauloy a contratar 
operação de crédito no valor conespon
dente, em cruzados, a 5.639,1 O Obriga
ções do Tesouro Nadonal- om. 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Tapirai. Es
tado de São Paulo, nos tennos do artigo 29 da 
ResoJução tT?93, de 11 de outubro de 1976, ahera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dez~bro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.639,10 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, no Munkíplo. 

Art. :29 Esta Resolução entra em vlgor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos terrnos do 
artigo 52, item 30, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 275, DE 1987 

ReJTatiftca a Resolução n' 17 4 - A. 
de 1987. 

Art. lç O artigo 19 da Resoluçao n9 174-A, 
de 23 de outubro de 1987, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art 19 É a Prefeitura Municipal de Cra
vinhos, Estado de São Paulo, nos tennos do 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 1 1 de outu
bro de 1976, aherada pela Resolução n9 I 40, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena
do Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 32.839,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S/A, este na qualidade de agen
te financeiro da operação, destinada à execu
ção de obras de infra-estrutura no Conjunto 
Habitaçional "João Berbel", no município." 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
terrnos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 276, DE 1987 
Autoriza o Serviço Autônomo de Água 

e Esgotos de Umelra, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor con-espondente, em cruzados, 
a 1.032.653,24 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

Art. J9 J::. o SeJViço Autônomo de Água e Es
gotos de Limeira, Estado de São Paulo, nos ter-
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mos do artigo '29 da ResoJução n9 93, de II outu
bro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 
5 de dezembrp de 1985, ambas do Sei-lado Fede· 
ral, autorizado a çontratar operação de crédito 
no valor correspondente, em· cruzados, a 
1.032.653,24 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
SA, este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada a execução de obras de am
pliação e melhoria do sistema de abastecimento 
de água, no munic1pio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro_ de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 277, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de U· 
meira, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor cOITeSpon
dente, em cruzados, a 1.964,148,60 
Obrigação do Tesouro Nacional- ()'J'N. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Umeira, 
Estado de São Paulo, nos tennos do artigo 2'1 
da Resolução n9 93,- de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 1.964.148,60 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto ao Ban
co do Estado de Sáo Paulo SA., este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destiilada a 
ex~çã_p de obras de canalização, avenida margi
nal, coletor de tronco de esgoto, viaduto, passarela 
e demais obras. 

Art. :29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presldente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 278, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
Jo HOrizonte, Estado de Minas Geral~ 
a contratar operaçãO de crédito no vaJor 
correspondente, em cruzados, a 
466.400,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori· 
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
aft. 29 da Resolução o<? 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao _Desenvolvi· 
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mento Social - FAS, destinada _à implantação 
de rede de esgoto pluvial, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprOvou, nos 
termos do artigo 42, inciso _VI, da ConstituiçãO, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 279, DE 1987 

Autoriza aPrefeitunt Municipal de Juiz 
de Fora, Estado de Minas Gerais, a con
b"atar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 600.000 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987. 

Art. 1 c É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fo
ra, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 
2o da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Feder.:ll, aUtorizada 
a contratar operação de crécUto no valor de C:z:$ 
226.602.000;00 {dUzentOs e vinte- e seis milhões, 
seiscentos e dois mil cruzados), correspondente: 
a 600.000 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, no valor de 377,67, vigente em aQosto de 
1987, junto ao Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à aplicação em obras de 
implantaçào e/ou ampliação de infra-estrutura ur
bana e de saneamento básico no município. 

Art. 2~ Esta res_olução entra em vigor na data 
de__sua publtcaçâo. _ 

Senado- Federal. 5 de dez.embro de 198_7. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso vt, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 280, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a elevar, em Cz$ 
3.871.723.610,34 (três bilhões, oitocen· 
tos e setenta e um milhões, setecentos 
e vinte e três mil, seiscentos e dez cruza· 
dos e trinta e quatro centavos), o mon
tante de sua dívida consolldada. 

Art. I~ É o Governo do Estado de Minas Ge
rais autorlzado a elevar, temporariamente, o parâ
metro estabelecido no lndso III do art. 2~ da Reso· 
lução n" 62, de 28 de outubr_o de 1975, alterada 
pela Resoluç·ão n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas do Senado fe_deral, a fim de que possa 
emitir 9.638.586 ObrigilÇOes.:k, Te--,,. -~ro d~ Minas 
- OTM, no montante de Cz$ 3.871.723.610,34 
(três bilhões, oitocentos e setenta e um milhões, 
setecentos e vinte _e três mil, seiscentos e dez 
cruzados e trinta e quatro centavos), destinados 
ao giro da sua dívida consolidada interna mobi~ 
liária, vendvel no exercício de_1988~ 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, [ndso VI, da Constituição, 
e. eU;Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
segúlnfe --- -· --

RESOLUÇÃO N' 281, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Uberaba, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 157.439,86 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

--M~E a Prefeitura Municipal de Uberaba, 
Estado de- Minas Gerais, nos termos do artigo 
26 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a..contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 157.439,86 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômíca Federa], esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
fAS. _ _destinada à implanWJção de usina e aquisi
ção de ~quipamentos para coleta e destinaç_4o 
final do llxo, no Município. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

-- FaçO saoer qu~ o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 282, DE 1987. 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Fe
llpe Guerra, Estado do Rio Grande do 
Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em auzados, 
a 4.903,67 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai - OTN. 

Art. 1? .t: a Prefeitura Municipal de Felipe 
Guerra, Estado do Rio Gi'ande do Norte, nos ter
mos do artigo 2" da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro_ de_ 197§, alterad!i pela Resolução n? 140, 
de-5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
4.903_,67 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, Juht.O a-caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- F AS, destinada à aquisi
..--.lo de veiculo para transporte escolar, no Muni
CipJo. 

_ An. 2'· Esta Rc::.viL.u;Z-0 entr J •:m vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,_ 
e eu,_ Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 283, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
caju, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor_ coaesponden
te, óin cruzados, a-289.111,53 Obriga
ções do Tesouro l'ladonal - 011'1. 

Arl 19 É a Prefeitura Múnicipal de Aracaju, 
Estado de S~rgipe, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operaç!o de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 289 .. 111,53 Obrigações do 
Tesouro Nacional---OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 -
FAS, destinada á ampliação e reforma da rede 
de ensjno de 1 ~ grau, no Município. 
- -Art. 29 Esta Resoillção eritra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 05 de dezembro de 1g87.
Sehador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 284, DE 1987 

Aut~rfza a Pre(ef~ura Municipal de 
AI-ela _Branca, Estado de Sergipe. a con· 
tratar operação de créditO no valor cor
respondente, em cruzados, a 8.496,94 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.496,94 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação do Mercado Muni
cipal, no Município. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senádo Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faç-o saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se· 
gulnte 

RESOLUÇÃO N• 285, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de C ui
tê, Estado da Paraíba, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 66.000,00 Obrigações do 
Tesooro Nacional- OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura MuniéiPal de CUitê, Esta
do da Parruba, nos termos do artigo 29 da Resolu-
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ção !T-' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no;- 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 66.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, de Cz$ 251,56, vigente em 
maio/87, junto ao Banco_ do Nordeste do Brasil 
S!A. este na quaJidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras de infra
estrutura, melliorias urbanas e equipamentos co
munitários diversos, no munkípio. 

Art 29 Esta resOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da ConStituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 286, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
tos, Estado da Paraíba, a conbatar ope
ração de crédito no valor coiTeSponden
te, em cruzados, a 5.946,81 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Arl ]9 É a Prefeitura Municipal de Patos, Es
tado da Paraíba, nos termos. do artigo 29 da Reso-
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n9]4Q, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federai, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.946,81 Obrigações do Tesouro Na
danai- OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
no municfpio. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl 42, inciso Vl, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 287, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Duas Estradas, Estado da Paraíba, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 9.041,61 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 19 é: a Prefeitura Municipal de Duas Es
tradas, Estado da Paraiba, nos termos do artigo 
29 da Resolução n9 93, de 1 1 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9.041,61 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de calçamento com 
paralelepípedo, no município. 

Art 2_9 ~ r_esoluçãÕ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987:. -
Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇO saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42. inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

~· RESOLUÇÃO N• 288, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
Campo Maior, Estado do Piauí, a contra
tar operação de crédito no valor corres--1 

pondente, em cruzados, a 20.016,27 
Obo_rlgaç6es do Tesouro Nadonal -
OTN. 

Art. 19 - Í:: a ~re_feitUra ~unidpal de Çampo 
Maior, Estado do Piãuí, rio"s teiTilos do artigo 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução _n<> 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 20.016,27 "Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qua6dade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, implantação de lavanderia e de 
calçamento, no municipio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
HumbertO Lucena, Presidente. 

Faço sãbir que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte __ 

RESOLUÇÃO N• 289, DE 1987 

AutoriZa a Prefeitura Munk:lpaJ de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
52.881,82 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teresó
polis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
artigo 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de ctez.ernbro de 1 Q85, ambas do Senado Federal, 
autoriz.ada ã contratar operaç-clO de crêd.ito no va
lor correspondente, em cruzados, a 52.881,82 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, _esta na qualidade 
de gestOfã do_ Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
do Mercado Municipal, no município. 

Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

Fáço saoer que o Senado Federataprovou, nos 
termos 'do art 42, inciso VI, da Constituição,__ e= 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 290, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mu_nldpal de Te
~polls. Estado do Rio de Janeiro, • 
contratar oPeração de crédito no valor 
corresondente, em cruzados, a 8.264,66 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art 19 É a Prefeitura Municipal de TeresOpolis, 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. .2? 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ailibas do Senado Federai, autorizada 
a contratar operação de ciédito nõ vaiar cOITes
pendente, ~ cruzados, a _8.264,66.0brlgações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa EcO: 
nôm_ica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociãl -
F:AS, destinada à implantação de uma EscoJa e 
um Posto de Saúde Integrado, n~ ~Wlicípio. 

Art Z-' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N' 291, DE 1987 

Alltoriza a Prefeitura Munldpal de Te
resópoUs, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
49.567,56 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. 19 É-a Prefeitura Municipal de T eresópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985,- ambas do Senado Federai, autoriza® 
a cohtratar--oper.ãção de crédito no VaiOr CorTes
pendente, em cruzados, a 49.567,56 Obrigações 
do TeSOuro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo e implantação de usina de recicla
gem e compostagem de lixo, no Município. 

Art 2~ -Esta ResOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do_ art. 42, inciso _VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-_ 
guinte 

RESOLUÇÃO N• 292, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
8.977,71 Obrigações do Tesouro Nado
nal-OlN. 

Art. 1" É a Prefeitura Municipafde T ei'esópOlis, 
EstadO ãci Rio de Janeiro, nos termos do artigo 
2? da Resolução n? 93. de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 de 
dezembro de 1985, arribas d6 Senado FE:defaJ, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 8.977,71 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Sodal - FAS, destinada à irilplantação 
da Casa -do (dosO, no MUniCípio. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dez_eri1br0 dê 1987.' ~ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 293, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Te
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operçaão de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
59.077,23 Obrlgac;Oes do Tesouro Na· 
donal-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teresópolís, 
Estado dO Rio de Janeiro, nos termos do artigo 
2'~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução_ n9 140, de_ 5 _de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 59:077,23 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à CaiXa Econôrolca_ Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de_Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 
de creches, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987, ....:..._ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) _ De..,mb.<o_<ieJ987 

Faço saberque_oSena__do Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Huf!lberto Lucena, Presidente, promu1go a se-
Quinte --

RESOLUÇÃO N• 294, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Te
reÓópoUs, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
129.702,94 Obrigações do Tesouro Na· 
donal-OTN. 

Art. ]9 É a PrefeifuraMunidpal de Teresópolis 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 
29 da ResoluçãQ _n9 93, -d_e 11 de outubrq de 
1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
auto~_çi-ª ~contratar operação de crédito no va~ 
lar _correspondente, em cruzados. a 129,702,94 
Obrigações do T escuro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao D_esenvolvi
mento Social_ ~ F AS, destinada à implantação 
de pavimentação, meios.-fios e galerias pluviais, 
no Município. 

Ari:.29 -Esta R_eSOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-senaao·rederaJ; -5 -ae dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 295, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de T .. 
resópolls, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operaçAo de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
10.336,41 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art~ 19 .!$_a_ Prefeitura Municipal de Teresópolis, 
Estado do Rio de_Janeiro, nos termos do artigo 
2'1 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operaçãO de áéditO no valor coiTes.
pondente; enl cruzàdos; a 10.336,41 Obri_g(!çóes 
no Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia1 -
FAS, destinada à imj)lantição de um Ceiliro Inte
grado; nO Município. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

-Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, p~omulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 296, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ca· 
bo Frlo, Estado do Rio de Janeiro, a con
b'atar operação de créclto no valor coJ'oo 
respondente, em cruzados, a 36.365,02 
Obrigações do Tesouro l"tacional -
OlN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2~ 
da Resolução n9 93, de" 11 de OUtubro de 1976, 
aherada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do S"enado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no va1or corres~ 
pendente, em cruzados, a 36365,02-0brigações 
do_ T escuro Nacional - OTN, junto _à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo d~ Apoio ao Desenvolvimento Sácial -
FAS, destinada à implantação da Casa do Idoso, 
no Município. 

Art 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado FederaJ, 5 de dezembro de 1987.
senador Hu~ Lu~e~, ~-e5ide~te. 

Faço saber que o Senado Federal aProvou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e .e_u_, Humberto L~cena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 297, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
b'atar operação de crédito no valor COJ'oo 
respondente, em cruzados, a 44.766,27 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art 19 É a Prefeitura Municipal d~ Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro, nos terriios dÕ art. 
2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, dé 5 de 
dezembro de 1985, amoas do- Séri.iidO- rederã(, 
autorizada a contratar operação-de crédito nova
lor correspondente, em cruzados, a 44.766,27 
Obrigações do T escuro Nadonal - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qual_idade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
nYetttO Social- FAS; destinada à Construção do 
Mercado de Peixe,_ no Município. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publiCação. 

s__enado Federal, 5 de dezembro de 1987. _
Senador Humberto Lucena_. P_residente. 



Dezembro de 1987 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lu5:ena, Presidente, promulga· a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N' 298, DE 1987 

Autorb:a o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar em Cz$ 
3.616.907.823,00 (Ws bDhões, selacen· 
tos e dezesseis milhões, novecentos e 
sete mll, oitocentos e vinte e três cruza. 
dos) o montante de sua dívida con.so
Hdada. 

Art. 19 É o GoY-ení-õ dO Estado do Rio deJanei· 
ro autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro estabelecido no inciso lfJ do artigo 29 da 
Resolução n9 62, de 28 de oUtUbro de 1975, altera
da pela Resolução n9 93, de 11 -de outubro de 
1976,-ãmbas do Senado Federal, a fim de que 
possa emitir 9.576.900,00 Obrigações do Tesou
ro do Estado do Rio de Janeiro- OTRJ, corres
pondente a Cz$ 3.616.907.823,00 (três bilhões, 
seiscentos e dezesse!s milhões, novecentos e sete 
mil, oitocentos e vinte e três -cruzados), destinada 
ao giro de sua dívida consolidada interna intJ:ali
mite mobiliária, vencível no exercício de I 988, 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação~ 

Senado Federal, 05 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 299, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Sáo 
Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do Tesouro Ma· 
donal-OTN. 

Art. 1 o J:: a Prefeitura Munídpal de São Lulz 
Gori.zag"a, Estado do Rio Grande--ao-sw, nos ter
mos do artigo ~ da Resolução n9 93, de 1 I de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada_a_contra_tar operação de créM 
dito nô valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do T escuro Nadonal -
OTN, junto à .Caixa Econôinica Estadual do Rio 
Grande do Sul, esta na qualidade de agente fUlan
celro _da operação, destinada a promover a execu
ção integrada de obras- referentes aos projetas 
específicos do sisteina viário; riõ âmbito do- Pro-
município. - - . __ 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO l'IACIONAL (Seç:ão II) 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto- Lucena, Presidente, promulgo a 
seguint_e 

· RESOUIÇÃO N• 300, DE 1987 

Autoriza a PrefeltunJ Munldpal de São 
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar openaçáo de crédito no valor 
CCHTeSpOndente, em cruzados, a 80.000 
CIPC. 

Arll 9 É a PrefeitUra Municípai de São Gabriel, 
Estado do Rio Gfã.nde dO SUl nos telmós do 
art. ~ da R.esolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, _alterada pela ReSolução _n9 14_0, _de 5 
de dezembro de _1985, ambas do Senado Feder à!, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 80.000 UPC, 
consid_erado o valor unitáriO -da- OPC"de Cr$ 
58300,20, vigente em _19 çle _outubro de 1985, 
junto ao Ba_nco-.d~ Desenvolvimento_do Estac;lo 
do Rio Grande do- SüJ S.A.-, este na qualidade 
de agente finanCeiro da operação, destinada à 
~üção-de.o.bras de infrawe~utu~a urbana, no 
Município. 

Art. 29 Esta ResoluçãO entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 _de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Wcena, Presidente. _ 

_ FaçO ~er que o S~n~º--º-federal aprovou, nos 
tennos do _artigo_ 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Humberto -Lucena, PreSidente, promolgo a 
seguinte 

~-~0 N• 301,_DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de -'Ju· 
rlcaba, Estado do Rio Grande do Sul, 
a cOntralal' oPeração de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 
5.803,65 Obrlgaçóes do Tesouro Nado
nal-OTN. 

Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Ajuricaba, 
Estado·_-do Rio Grande-do S"ul, nos termos dO 
artigo 29 da Resolução no 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa1, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 5.803,65 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo _de Apoio ao Desenvolvi
inento SoCiãl - FAS, -deStinãda- à aquisição de 
VêfCulos para transporte escolar, no Município. 

Arl 29 Esta Resolução entra_ em vigor na data 
de sua pubficáç.OO.- - - - - - -- - -

Senado Federal, 5 de: dezembro de 1987. -
Senaâor Hmnberto Lucena, Presidente. 

Faço saber qU"e o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do 
arl 52, item__30, do Regimento lntem~ promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 302, DE 1987 

. ·-:" .: l{eãiáüftC8 ·aResc;IuÇão n9 67. de t987. 

A_rt. 19. O artigo 1 o da Re~Jução n~ 67, de 
29 d_e junho de 198_7, passa a vigorar com a se
guinte redação: · 
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"'Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Dois 
VIZinhos, Estado do Paraná, nos tennos do 
artigo 2·• da Resolução n~ 93, de ll de outu· 
bro de 1976, alterada pela Resolução no 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena
do Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 40.000,00 Obrígações do T escuro 
Nacional ~ OTN, junto ao Banco do Estado 
do Paraná SA, este na qualidade de agente 
fmanceiro da operação, destinada à execu
ção de obras de infra-estrutura urbana, no 
Município." 

Art29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. ___ __ 

Senado Federal, 5 Qe .4e?e!J1bro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena. Presidente, promulgo a sew 
guinte 

RESOLUÇÃO N' 303, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Pa
raná, a contratar operação de crédito no 
valor conespondente, em cruzados, a 
1.451.520,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

Art. J9 É o Governo do Estado do Paraná, 
nos tennos do aitigo 2o da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada_ pela Resolução 
no 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruz_ados, 
a 1.451.520,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à im
plantação de Hospital Regional, no Estado. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o senaao Federal, aprovou,_ 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte -

RESOLUÇÃO N• 304, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Pa
raná, a conbat.ar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados. a 
2.782. 788,00 Obrigações do Tesouro 
l'ladonal- 011'1. 

Art 1 o É o Governo do Estado do Paraná, 
nos termos do àrtigo 2., da Resolução n"' 93, ae 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 2~782.788,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Econômica F edei-â!, esta 
nª quaJidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
desenvolvimento SoCial;..__ FAS, destinada à Im
plantação de minipenitenciárias, no Estado. 
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Art:. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de _sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado FederaJ ãprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 305, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Pa· 
raná, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
12.045.580,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, no valor de 
Cz$401 ,69, vigente em setembro de 
1987. 

Art. ]9 É o Governo do Estado do Paraná, 
nos termos do artigo 2" da Resolução no ~ª' de 
11 de outubro de 1976, alterada: pela Resolução 
n" 140, de 5 de deze"mbrõ dE: l985, ãn1bas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 4.838.589.030,20 (qua· 
tro bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, qui
nhentos e oitenta e nove mil, trinta cruzados e 
vinte centavos), correspondente a 12.045.580,00 
Obrigações do T esourõ NaCiOital- OTN,_ no va
lor de Cz$ 401,69; Vigente em setemDro de 1987, 
junto ao Banco do Esfudo do Paraná 8/A, este 
na quaJidade de agente financeiro da operação; 
destinada a programas de extensão de pavimen
tação urbana e investimentos para a Região Me-
tropolitana de Curitiba. _ _ _ 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na dai.:i 
de sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1987. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e _eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 306, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municlpal de 
Anastácio, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor coiTespondente, em cruzados, a 
16.863,96 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. 

Arl I" É-a Prefeitura Municipal de Anastácio, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 2~ da Resolução n'? 93, de 11 de_ outubro 
de 1976, alterada pela ResoluÇão n'? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 16.863,96 
Obrigações do T escuro Nacional -:- O~tl· j_unto 
à Caixa Econômica Federal, està na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

menta Social - FAS; destinada à aquisição de 
equipamentoS para <:oleta de lixo, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Feder.al, em 5 de. dezembro de.1987. 
-.~n~do~ Humberto Lucena, Pr~siden~e. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos_ do artigo 42, inciso_ VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 307, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itumbiara, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor coiTeSpon
dente, em cruzados, a 448.261,07 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de ltumbiara, 
Estado de Goiás, nos termoS do artigo 29 da Reso~ 
Jução n~ 93, de 11 de outubro de 1 Q76J alterada 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a c_ontratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 448261,07 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, jUilto à Caixa Econôm!ca Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao DesenvoMmento Social - F AS, desti
nadã à conStruçãO de mercado, Implantação de 
usina de lixo, aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo e canalisação de c6rregos, no Muni
cípio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data. 
de sua publicação. 

--Senado Federal, 5 _ _de _dezembro de 1987.
Senãdor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 308, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
caju, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 58.539,25 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 19 I:: a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
Estado de Sergipe, nos termos do artigo 29 da 
Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 58.539,25 Obrigações do. 
T e~ouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade_ de gestora do. 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -· 
FAS, destinada à implantação de creches, no Mu
nicípio. 

Arl 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
dé sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aProvou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e J~.U. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte ____ _ 

RESOWÇÃO N• 309, DE 1987 

___ A_utorlza a Prefeitura Municipal de 
Areia Branca, Estado deSergipe, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 9.500,00 
ObrJgações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Areia Bran
ca, Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, altera
da pela Resolução -n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente.. em cruzados, a 9.500,_00 Obrigações do 
Tesouro Naci_onal- OTN, juntO à Caixa Econó
miCa Federal, eSta na quaJidade de gestOra do 
Funâo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de unidade de saú
de, no Município. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1987. 
_Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 310, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Umpo PauUsta, Estado de São 
Paulo, a conb"atar operação de crédito 
no valor coiTespondente, em cruzados, 
a 198.619,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. i 9 É a Prefeitura Municipal de Campo 
Umpo Paulista, EStaá6 de São Paulo; nos termos 
do art. 2" dei Resolução n? 93, ·de 11 de outubro 
de 1976, aJterada pela Resolução n., 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 19&619,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de ApOio ao Desenvolvi
mento Social -_FAS, destinada à ampliação 9o 
sistema de ãbastecimento de água, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Cgn_::;tituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 
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RESOLUÇÃO N• 311, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Umpo Paulista, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito 
no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 200.000 Obrigações do Tesouro Na
cional-OTN, no valor de 366,49, vigen-

, te em julho de 1987. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Campo 
Umpo Pau1ista, Estado de SãO Paulo, nos termos 
do art 2" da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede_r_al, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 73.29aooo,oo_ (setenta e- três milhões 
e duzentos e noventa e oito mil_cruza4_os},_ c_orres
pondente a 200.000 Obrigações do T escuro Na
dona] - OTN, no valor de Cz$ 366,49, vigente 
em julho de 1987, junto ao Banco de São Paulo 
SA, este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à execução de obras do _Pro
jeto Cura, no município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicaçao. -~. _ 

Senado F~eral, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 52, item 30, do Regimento InternO, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 312, DE 1987 

Altera o Regulamento Administrativo 
do Senado Federal. 

Art. 1 ~ O art. 45 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolu
ção n9 58, de 1972, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 45. .. ..................... __ .:...__...:.._ .. 
Parágrafo único. . .. ~~---·--. --·-·· 
IV-Seção de Apoio ao Comitê de Im-

prensa." 

Art. 2" A Seção de Apoio ao Comitê de Im
prensa compete coordenar, planejar e executar 
tarefas de suporte administrativo -às atividades do 
órgão, de interesse da Subsecretaria de Divulga
ção, e _executar outras tarefas correlatas. 

Art. 3o Para eiteriOé ao diSpostO nesta resolu
ção, a tabela de distribuição de funções gratifi
cadas - Anexo II - do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, Código 07.01.00 -
Secretaria de Divulgação, é acrescida das_ segoin
tes funções: 

1 (um) chefe de seção- FG-2. 
4 (quatro) auxiliar de gabinete- FG-4. 
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. -
ArL 59 Revogam-se as disposições em con-

trário. -- --
Sehado Federal, 5 de dezembro-de 1987.

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso Vi, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

RESOLUÇÃO N• 313, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Rio 
Branco, Estado do.Acre, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 386.4 78,05 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
Estado do Acre, nos termos do art. 29 da Resolu
ção n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n1 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 386A78,85 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à construção de drenagem e de pavimen-
tação em tijolO?. no município. _ 

Art. 2~- Está resofuçãõ entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

'Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Huml;t_e_rtQ Lt~ce.na. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Hunberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art 52, item 3G, ·ao Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 314, DE 1987 

Rerratiflca a Resolução n"' 126, de 
1986. 

O art. 19 da Resolução n9 126, de 1986, Passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

1_'Art 19 É--~ P~efeif.Úra MuniCipal de Rio 
Branco, Estado do Acre, nos _termos do art 
2o da Resolução n9 93, de_ 11 de outubro 
de l 976, do Senado Federal_, ãutorizada ·a 

- Con1iatai- ·operação de crédito no valor Cor-
-respondente,_ a 1.200.000 UPC (um milhão 
e duzentos mil), considerado o valor nominal 

--da UPC de Cr$ 5.8g7,49 (cinco mil, Oito
centos e noventa e sete cruzeiros e quarenta 
e nove centavos), vigente em outubro de 
1983, a primeira Junto ao Banco do Estado 
do Acre S/A, este na quaJidade de agente 
financeiro da operação, destinada ao finan
ciamento da implantação do Projeto Cura 
"EstaÇão EXperimental", naquele município 
e a_segund~jUJl!O à C~ Económica Fede~ 
r ai, -cOmo -gestora do- Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, de.sr.inada 

- -:a Obras de drenagem e pavinlentação com 
- -'-tiJOlos riO Loteamento Tancredo Neves, na-

quei.ir<:idade." 

Art. .21' Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pub1icação. 

-Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humb-elto Lucena, Prestdente. 

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÁO N• 315, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ceani·Mirim, Estado do Rlo Grande do 
Norte. a contratar operação de crédito 
no valor corresporidente. em cnmados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donal - OTN, no valor de Cz$ 366,49, 
v!iiénte ein juDio de 1987. 

Art 1~ É a Pi-e-feituraMWlicipal de-Ceará-Mi~ 
rim, Estado do_Rio Grande dO Norte, nos_ termos 
do artigo 29 da ResoJução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de D;$ 29.319200,00 (viri:te e nove milhões, 
tre1;entos e dezenove mil e duzentos cruzados}, 
correspondente a 80.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional~ OTN. no valor de Cz$ 366,49, 
vigente em julho de 1987, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S/ A. este na qua6dade de agen
te financeiro da operação, destinada à erradicação 
de favelas, urbanização e construção de moradi~ 
no Município. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte -

RESOLUÇÁO N• 316, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ja· 
.clara, Estado do Mato Grosso, a contra· 
tar _operação de crédito no valor coJTeS
pondente, em cruzados, a 79.997.18 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1. 

Art. 19 É a Prefeitura Munldpal de Jaciara. 
Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 
2:> da Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5.de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 79.997,18 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de meios-fios, sar
jetas e galerias pluviais, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Cortstituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 317, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po
coné, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor corTea
pondente, em cruzados, a 8.437 ;37 Obrf· 
gações do Tesouro Nadonal- OTN. 

Art 1 ç É a Prefeitura Municipal de Poconé, 
Estado do Mato Grosso, noS termos- do artigo 
~da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas-dá Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.437,37 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Deserivclvimento Social -
FAS, destinada à implantação de unidade escolar, 
no Município. 

Ait 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto LUcena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, déi Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte ~ 

RESOLUÇAO 1'1' 318, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juara, Estado do Mato Grosso, a contra· 
tar operação de Cl'édlto no valor cones
pondente, em cruzados, a .50.000,00 
Obrigações do Tesouro l'fadonal- OTN 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Juara, Es· 
tado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2? 
da Resolução n9 93, de 11 de oub.Jbro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonai-OTN.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 de 
águas pluviais, meios-fios e sarjetas, no Munidpio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição. 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO I'!• 319, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Teresinb~ Estado do Mato Gros· 
so, a contratar operação de crédito no 
va1or correspondente, em cruzados, a 
32.136,00 Obrigações do Tesouro Na· 
donal-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura MuniciP,al-de"Santa-T ere
sinha, Estado do Mato GfOsso, n-Os termos do 
artigo 2" da Resolução n9 9J, de 11 de outubro 
de 1976, altefada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Seriado Pederal, 
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autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lar correspondente, em cruzados, a 32.136,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenv9lvi· 
menta Social - FAS, destinada à implantação 
de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, no Muni· 
cípio. 

_ Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
senador Humberto l,.ucena , Presidente. 

Faço saber que 0 senãdo Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição. 
e eu, -HUmberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 320, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Ma
to Orosso, a contratar operação ele cré
dto no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 33.909.410,00 Obrigações do Te
souro Nadonal- O 'lN, no valor de cz• 
424,51, vigente em outubro de 1987. 

Art lq É o GoVeni.o do Estado do Mato Gros· 
so, nos termos do artigo 29 da Resolução rf.' 93, 
de 11 de outubro de 1987, alterada pela Resolu· 
ção n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 14.394.883.639.1 O 
(quatorze bilhões, trezentos e noventa e quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos 
e trinta e nove cruzados e dez centavos), corres-
pondente a 33.909A 10,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN, no valor de Cz$ 424,51. 
vigente em outubro de 1987,juntoà Caixa Econó
mica Federal, destinada à execução de obras do 
Programa ANANSAIREANAG e REFlNESG, Pro
grama FINANSNFlNEST 1 e 2, Programa PRO· 
HAP e Programa PRODURB, no Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra eJTl vigor na data 
de-suã publicação. - -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 321, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arai 
Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente? em cruzados, a 
20.353,46 Obrigaç- do Tesouro Na· 
donaJ - O'll"t. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Ara1 Mo
reira, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art 2 9 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Sen-ado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 20.353,46 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

mente Sedai - FAS, destinada à implantação 
de,__Ce_ntro Comunitário, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 322, DE 1987 

Autoriza a Prefeitunt Munldpal de C<Jo 
rumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente 7 em cruzados, a 
32.825,20 Obrigaç- do Tesouro Na· 
donal-OTN. 

Art. ]9 É a Prefeib..lra Municipal de Corumbá, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
art. 29 da Resolução n~ 93, de ll de outubro de 
1976, alterada pela Resolução nQ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 32.825,20 
Obrigações do Tesouro Naciona1 - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à aquisição de 
equipamento para coleta de lixo, no _M~cípio. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de __ dezembro de 1987.
Senador HumbertO Lucena, Presidente. 

Fãço Saber que o Senado Feder.~l aprovc;m: nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constib.Jação, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 323, DE 1987 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de 
Três Lagoas, Estado do Mato Groaso do 
Sul, a contratar operação de crédito, no 
valor conespondente, em cruzados., a 
14.867,84 Obrigações do Tesouro Na· 
donal-OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura MunicipaJ de Três La
goas, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada peJa Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 14.867,84 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, iunto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao D~sert_volvi· 
mento So_cial- FAS, destinada à aquisição de 
veiculas para transporte escOlar, no Munidpio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso_ VI, da Constituiç~o. 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 324, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ponta Porá, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a conbat.ar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
510.447,00 Obrigações do Tesouro rta
donal- OTN, no valor de Cz$ 424,51, 
vigente em outubro de 1987. 

Art 19 É a Prefeitura Municipa1 de Ponta Porá, 
Estado do Mato Grosso do Sul, nos tennos do 
artigo 2o da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa1, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 216.689.855,97 (duzentos e dezesseis 
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oito
centos e cinqüenta e cinco cruzados e noventa 
e sete centavos), correspondente a 510.447,00 
Obrigações do Tesouro N.aclonal- OTN, nova
lor de Cz$ 424,51, vigente em outubro de 1987, 
junto ao Banco do E$do de Mato_ GrossoS/A, 
este na qualidade de agente fmanceiro da opera
ção, destinada à execução de obras do Programa 
CURA, no Município. 

Art 29 Esta Resolução entra em v:igor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal. 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 325, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
campo Grande, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor COJTespondente, em cruzados, 
a 2.000.000 Obrigações do Tesouro Na· 
donal- OTN, no valor de Cz$ 424,51, 
vigente em outubro de 1987. 

Art 19 t a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, nos ter
mos _do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n9140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Fed.e:al, autorizada a contratar operação de crê
dito no valor de Cz$ 849.020.000,00 (oitocentos 
e quarenta e nove mi1hões e vinte mil cruzados), 
correspondente, a 2.000.000 Obrigações do Te
scuro Nacional- OTN, no valor de Cz$ 424,51, 
vigente_em outubro de 1987,junto ao Banco do 
Estado de Mato Grosso SA, este na qua1idade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras do PRODURB, no município. 

Art zç Esta resolução entra em v:igor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Faço saber que o _Senado Federal, aprovou, 
nos termos do artigo42, inciso VI, da Constituição, 

. e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 326, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do .Ma
to Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz t 
7.310.742.520,00 (sete bUbões, trezen· 
tos e dez rnllhões, setecentos e quarenta 
e dois mil, quinhentos e vinte cruzados). 

Art 1" é: o aoveirio do Estado do Mato Gros· 
so do Sul, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, aherada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federa1, autorizada a contratar 
operação- de crédito no valor de Cz$ 
7310.742.520,00 (sete bi1hões, trezentos e dez 
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, qui· 
nhentos e vinte cruzados) correspondente à 
19.948.000 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN, no valor de Cz$ 366,49, 'vigente em julho 
de 1987,junto à Caixa EconômicaFederal, desti
nada à execução de obras do Programa FINAN
SNFlNEST 1 e 3, Programa FlNANSA/CT-RE
ANAG e REFINESG, Programa de Integração Ru
ral (PIR) e Programa FlNCIFINEC, no Estado. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro d_e _1987. -
Senador Hu~erto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 327, DE 19!17 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ser
raria, Estado da Paraíba, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden· 
te, em cruzados, a 62.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Serraria, 
Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera· 
da pela Resoluçao n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, am_bas_do Senado Federal, autorizada_;;t 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 62.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execu~ 
ção de projetas habitacionais, equipamentos co
munitários e outras obras urbanas, no município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Fãço sãber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
arf. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 328, DE 1987 

Crla o Serviço de Auditoria às Comis
sões Parlamentares de_ Inquérito, para 
os fins que espe_dflca. 

Art. 1 o É criado, nos termos_ do art. 173 do 
Regimento Interno do Senado Federal o Serviç_o 
de Auditoria às Comissões Parlamer1tares de In
quérito. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em con
trário. 

Senado Federal, 5 de dezembrõ de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faç~o saber que o SeriãdO-Federal aPfovou, nos 
termos do- artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguin!e 

RESOLUÇÃO N• 329, DE1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Ca
çador. Estado de Santa Catarina, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5.555,73 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Caçador, 
Estado de Santa Catariria, nos termos do artigo 
2~ da Resolução n" 93, de 11 de oUtUbro de 1976, 
alterada pela ResolUÇão n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.555,73 Obrigações 
do J'eSouro Nacional- OTN, junto a Caixa; Eco
nômica Federal, _esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial -
FAS, destinada à aquisição de veículo para trans
porte escolar, no município. 

Art ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembi'o de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Cons'b1uição, 
e eu, fiumberto Lucena, Presidente, promulgo a 
-~eguinte 

RESOLUÇÃO N• 330, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
9.760,29 Obrigações do Tesouro Nacio
nal-OTN. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de _Joaçabd, 
Estado de Santa Catarina, nos terrriOs i:lo -artigo 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outUbro de 1976, 
alterada pela Resolução n?l40, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federa!, autorizada 
a contratar õperação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 9. 760,29 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
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FAS;âestinada à aquisição de veiculas para trans
porte escolar, no muntcípio. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. - -

Senado Federa1, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \a,_ da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 331, DE 1987 

Autoriza 'I Prefeitura Munidpal de Iça· 
ra, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 552,55 Obriga
ções do Tesouro Nacional- O'I'N:. 

Art ]9 É a Prefeitura MunicipaJ de Içara, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do artigo 29 
da Resolução n9 93, de 11 de __ outubro de 1976, 
alterada pela Resoluçáo n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Fe"deral, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 552,5!:.. Obiigâções do 
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à construção de escola a.e Primei
ro grau, no município. 

Art Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 332, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ira· 
ni? Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valOI' correspon
den~ em cruzados, a 2.080,83 Obriga
ções do Tesouro rt:adonal- OTN. 

Art 19 É a Prefeitura Municipal de !remi, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do artigo Z' 
da Resolução n9 93, de 11 de- outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, aUtorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.080,83 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à táixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamento para 
coleta de lixo, no município. 

Art 2ç Esta ResoJução entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado_ Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO 1'1• 333, DE 1987 

Autoriza _a Prefeitura Municipal de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
17.652,26 Obrlgaçóes do Tesouro Na· 
dona! - OTI'I. 

Aft. __ 19 É a Prefeitura Municipal de Jo'açaba, 
Estado de Santa Catarin"ã, nos termos do artigo 
29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 17.652,26 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTT'i, junto à CaiXa Ec-o. 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio _ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data 
de s_uéJ publicã.ção. 

Senado Federal, 5 de dez~mbro de 1987.
Senador Humberto Lucena. Presidente. 

Faço __ sab_er que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 

_e__ eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 334, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ao· 
rlanópolis, Estado de Santa Catarina, a 
CQntratar operação de crédito no valor 
c_~rr_espon4ente, em cruzados, a 

_ '57.403,30 ObrlQBÇões do Tesouro Na
cional - OTN. 

Art. I 9- -É- a Prefeitura Municipal de Aorianó
polis, Estado de Santa Catarina, nos termos do 
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro-_de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 57.403,30 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Ecoilômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à recuperação 
de Mercado Público, no municipio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987._..,... 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, Humbeito Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 335, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iça
-ta, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor corTespon
d.e_nte, em cruzados, a 13.576,22 Obriga· 
çóes do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Içara, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do artigo 2o 
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de dezembro 

de 1985, ambas do Senado Féd~rar; -autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 13.576,22 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à canalização de córregos, no Mu~ 
nicípio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. ~ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprov9u, nos 
termos do artigo_ 42, inciso Vl, da éoOstituição, 
e eu, Hurriberto Lucena, Presidente promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 336, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Miguel do Oeste, Estado de Santa Cata· 
rlna, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
7.690 Obrigações do Tesouro NadonaJ 
-OTI'I. 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de São Miguel 
dO deste, Estado de Santa Catarina, nos termos 
do artig_o 29 da R~soluç?<_:~ n9 93,-de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 7.690 Obriga
ções <:!o Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à aquisição de veículos para 
transporte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de ~~a publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaçO Saber que o SenadO Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 337, DE 1 !187 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltá, 
Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 5.639,10 Obriga
Ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. -19 _t: a Prefeitura Muruéipal de !tá, Estado 
de Santa Cátarina, nos termos do artigo 2° da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterak 
da pela ResoJução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correSpon~ 
dente, em cruzados, a 5.639,1 O Ohrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição-de veículos para trans
porte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso_ vr. d.i Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' 338, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura MunicJpal de 
Joaçaba, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
5.991,00 Obrigações do Tesouro riado
nai-OTN. 

Art 1" É a Prefeitura Municipal de Joaçaba, 
Estado de Santa Catarlná, nos tennos do artigo 
Z' da Resolução nço 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operaçâo de crédito no vaJor corres
pondente, em cruzados, a 5.991,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eccr 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento _Social -
FAS, destinada à construção de Postos de Saúde, 
no Municipló. - -

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dézembro de 1987.--..:_ 
Senador Humberto Lucena, Presidente, 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, 
nos termos do artigo42, inciso VI, da Constituiçã-o, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri• 339, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de San
ta Catarina, a elevar em Cz$ 
2.046.766.325,19 (dois bUh6es, quaren· 
ta e seis milhões, setecentos e sessenta 
e seis mD, trezentos e vinte e dnco cruza. 
dos e dezenove centavos) o montante 
de sua divida consoUdada. 

Art }9 É o Governo do Estado de Santa Cata
rina, autorizado o elevar, temporariamente, o parâ
metro do item 10 do ~go ?9 da Resolução n? 
62, di28 de outubro de___l_~?§, él1Tlb.ls do Senado 
Federal, de -modo a permitir o registro de uma 
emissão de 5A19,00 Obrigações do TeSOUro do 
Estado de Santa Catarina - OTC, ~orfespon
dente a ez$ 2.046.766325,19 (dois bilhões, qua
renta e seis mühões, setecentos e sessenta e seis 
mü, trezentos e _vinte e cinco cruzados e dezenove 
centavos), considerado o valor nominal do _título 
de Cz$"377,67, Vigerlte em agosto de_1987, desti
nados ao giro da dívida consolidada interna imobi
liária vendvel no exercído de 1988. 

Art 2~> Esta Resolução entra-em ViQOrna data 
de sua publicação. 

Senado-Federal, 5 de dezembro de 1987._
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitulção, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

REsOLUÇÃO N• 340, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Praia Grande, Estado de Santa Catarina, 
a COntratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
10.742,48 Obrigaç6es do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Praia Gran
de, Estãdo de Santa Catarina, nos termos do arti
go 2" da Resolução n9 93, -de 11 de- outubro de 
1976, alterãda pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em_ crt.liados, a 10.742,4"8 
Obrigações ào Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio_ ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado_ Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador_ Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou; nos 
tennos do artigo 42, inc;iso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESQL~ÇÃQI'!'_~J, P!l_ t987 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de 
Praia Grande, Estado de Santa Catarina, 
a coJ:Itratar operação de crédito no valor 
éõ-fresp-on-deilte, e-m:- cruzadoS, a 
3.293,80 Obrigações do Tesouro rt:aclo
nai-OTN. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Praia Gran
de, Estado de Santa Catarina. nos termOs do arti
go 29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de..S de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspo~c:Jente, em cruzados, a 3.293,80 
Obrigações do TesOuro Nacional- OTN, junto 
à Caixa EConómica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mei1tO-SOdal ....:... FAS, destinada à aquisição de 
Vefculo para transporte escolar, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador- Humberto Lucena, Presidente. 

Faço S<Wer que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso_ VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a sew 
guirite - - -

RESOLUÇÃO ri' 342, DE 1987 

Autoriza a Prefeitlll'll l'lunidpal de Tur· 
vo, Estado de Santa Catarina, a contra
tar operação de crédito no valor cones
pondente, em cruzados, a 11.400,00 
9brfgaç6es do Tesouro Nacional -
om. 

- Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Turvo, Es
tado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2.? 

da Resolução n"' 93, de' II de outubro de 1976, 
-alterada pela Resolução nç 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 11.400,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
o transporte escolar, no Município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' 343, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Helena, Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
29.382,72 Obrigações do Tesouro Na
doilai.,.-OTN. 

Art. 19 É a Pre[eitura Municipal de Santa Hele
na, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 
29 da Res_olução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resol_ução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor cortes
pendente, em cruzados, a 29.382,72 Obrigações 
do Tesouro Nadónal- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, ae-stinada à implantação de Mercado Pú
blico. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, pTomulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO ri' 344, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Inês, Estado do Maranhão, a con
tratar operação de crédito no valor cor
r~pondente, em cruzados, a 280.000 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santa Inês, 
Estado_ do Maranhão, nos termos do artigo 2° 
da Re5olUÇào n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
70.436:800,00- (setenta mühões, quatrocentos e 
trinta e seis mil e oitocentos cruzados), corres_ponw 
dente a 280.000 Obrigações do T escurO Nacional 
- OTN, no valor de Cz$ 251,56, vigente em maio 
de 1987,junto ao Banco do Estado do Maré'!nhão 
SA, este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à implantação do Distrito ln-
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dustrial de Santa Inês e serviços de pavimentação 
em vias urbanas na s.ede municipal. 

Arl 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro .de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se~ 
guinte 

RESOlUÇÃO N• 345, OE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Inês, Estado do Maranhão, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 30.451,13 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. -~ ÉaPrefeitura Municípal de Santa Inês, 
Estado do Maranhão, nos termos do art. 2o da 
resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolu![ão !1~ 1~0. de 5 de dezembro de 
1985, ambas do SenadQ Federal, autorfzada a 
contratar operação de crédito no valor corresponM 
dente, em cruzados, a 30.451,13 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, }unto à Caixa EconôM 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda!. -
F AS, destinada à execução de calçamento, meios
fios e sarjetas, no município. 

Art. 2o Esta resolução entra em Vigoi na ditta 
de sua publicação. --- _ _ _ _ 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da COnstitUição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 346, OE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
João do Piauf, Estado do Piatú, a contra
tar operação de crédito no valor conesM 
pondente, em cruzados, a 18.430,61 
Obrigações do Tesouro Nacional -OTN. . --. .. 

Art, 1 ~ É a Prefeitura Municipal de São João 
do Piauí, Estado do PiaÚí, nos termos do art, 2o 
da Resolução no 93, de 11 de outobro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Seilado Federal, autorizada: 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.430,61 Obii9ações 
do Tesouro Nacional- OTN, juntoª- Çaixa EcoM 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à implantação e ampliação de uni
dades escolares na zona rural do MunJcípio. 

Art 2o Esta ResoluçãO entra em vigor na- data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de -dezembi-0 de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senád6 Fede(al aprOVOo, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu Humberto Lucena, Presidente, promulgo a ·se. 
guinte 
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RESOLUÇÃO N• 347, OE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São 
J9áo dQ Plaui, Estado do Plaui, a contra~ 
tar _operação de crédito no valor cones~ 
pi>Jidente, ém cruzados, a 6.247.17 Obri
gaç6es do Tesouro Nacional - OTN. 

Aft.--"1_9---E~-PrefeitWa MUni~ipal de São João 
d~ ~uí1 . l;gB.~o_QQ. ~é!l!Í~ pps tel'O"'/OS do art. 2>' 
da_ resolução n~ 93, de 11 de_ outubro de 1976, 
alter~_;;t pela Resoluçãon9 1~0, de 5 de dezembro 
de 1985,-_airibas dO Seiiado Fede-ri!. a~toriZada _ 
acõntrátaroperãça-o-dé áêdito- rlo valõr -Córres
pondente, em cruzados, a 6.247.17 Obrigações 
do T escuro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio_ao_ Des_envolvimento __ Social
FAS, destinada a obras de infra-estrutura urbana, 
no município, 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
_d~sl,l_a pu}?)!cação. _ _ _ _ _ 
-- senãdo Federal, 5 de _dezembro~ 1987. -_--:
senador H~rri6eito Llice~, Presi~ente. 

FaçO sabei- que o Sei1ad0 Federal-aprovou, nos 
termos_ do art. 42, inciso-_ VI, da Constituição,_ e 
eu. Humberto_ Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

. _ Rl!S.P.L(JÇÃO ri• 348, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de VI
toda, Estado ilo Espírito Santo, a contra
~ operação de crédito no valor COITeS· 

õ:"-pondente, em cruzados, a 10.725,40 
--- _ _.:,_Qbrigações do Tesouro Nacional -

OTN. 

" · ~ AJt_ · f~--É a Prefeitura Munidpal de Vitória, Es
tado do ~píriJ.o Santo, nqs term()s do_ artigo 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de 1985, ambas do 
Sena_Qo_Federal, "autorizadã a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.725,40 Obrigações do Tes_ouro Nadonai
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de_ gestora do Fundo de Apoio ao DeM 
senvolvimento SOciai-_FAS, destinada à aquisi
ção _de vaCas mecânicas, para o Município. 

Art._ 2o Esta resolução entra em vigor na data 
de_ su~ publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senad~E ~~~e~~ ~ucena, Presidente. 

Faç_C(saber que Senado Federal aprovou, nos 
termos "qo <!,ri;. 4~; JIJÇiSó --y~, da Constituição, e 
eu, HUrribefto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

Rj$QLUÇÃO N• 349, DE 1987 

· · ~ Xlíioriii-a Pi-eriOI!Ura Municipal de vt
- t6riá. EStado do Espfrito Santo, a contraM 

tar operação de crédJto no valor cones
pondente, em cruzados, a 37.222,63 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

- Ãrt 1_9 ___ É~ Prefeituta_f1_4rjgpal de Vitória_, Es-
tadO do Espírito Santo, nos _termos Qo art. _29 da 
~.~-c)!i;!Ç!ó_ ItogJ~oç!~J ~ ~~-QYiUb,ro Cle f976, altera~ 
Ciã pela Resoiu_ção n? 140, de 5 de dezembro de 
r98s-; -a~õibª~-49~ Sen;;tdº Federal, autorizada a 
cõillràtã"rOperaÇão ·de crédito rio valor CórfesponM 
deilte, em cruzadoS,.a37.222,63'0biigações do 

Tésouro Nacional -"OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta nêJ qualidaqe_ de gestora do 
Fundo d_e _Apoio- ao DesenvOlvimento Sodal -
FAS, destínada à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no município. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
_ -Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
S@ador Humbert~_ Lucena,Pr~l_>iden!~· 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
_termos do artigo 42; inciso VI, da Constituição, 

__ e-~':~!_ Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte_ 

RESOLUÇÃO 1"1• 350, DE 1987 

Autoriza a PrefeltumMunldpal de Ala
cruz, Estado do Espirfto Santo, a contraM 
tar ~ração de crédito no valor coiTeS~ 
poltdente, em cruzados, a 26.921,13 

-----Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

-,.';o . ,. 

Art. -1? É_ a Prefeitura Municipal de Ara cruz, 
Est.ãdo -~Q Espi~o S!31ltc;>, __ fJ.-ºS termQs do artigo 
2>' da Resolução no _93, de 11 4~ Q!,ffi,l_b_rQ de: _1976, 
ahérada pela Resolução n9 140, cje 5 de de_~mbro 
de 1985,--ãrilõ2iS-Cio Senado Federal, autorizada 
a contratar _operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 26:921,13 Obrigações 
do Tesótiró Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
a execução_de obras de_drenagem e saneamento 
básico, no Município. 

Art. 2_9_ Esta Resolução entra em viQOr na data 
ge sUa PUblicação~ _ 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

_Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos 
~rJ!lQS do_ artigo 42, incis-o VI, -da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

_ JU:!lºI.Uc;AO N• 351, DE 1987 

Autoriza a l'lefeltura Munldpal de Plú
ma. Estado do Esplrlto Santo, a contra

. lar operação de crédito no waJor corres
pondente, em cruzados, a 5.182,25 Obrl~ 
gações do Tesouro Nacional- Oll'l. 

- Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Piúrr1;a. Es
tado do Espírito Santo, nos termos do artigo 2>' 

· da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambãs do Senado Federal, autorizada 
~ contratar operação de crédito do _valor corresM 
pendente, em crtizados, a 5.182,25 Oblig'ações 
dO Tesburo Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
fJ.Ül_do_ .de_ Apoio ao D_esenvolvimento &o dai -
FAS, destinada à quisição de equipamentos para 
coleta de lixo, no Município. 

Art.. 29 . Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 _de dezembro de 1987. -:
Serlador Humbei:to Lucena, Presidente. 



Dezembro de 1987 

Faço saber que o Senado Federal aprovou; nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da ConstituiçãO, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 352, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de VI

tória, Estado do Espirita Santo, a contra
tar operação de crédlto no valor cones· 
pondente, em cruzados, a 14.879,36 
Obdgaçôes do Tesouro Nacional -
011'1. 

Art. 19 É a Prefeitura-Municipal de Vitória, Es
tado do Espírito Sanio, noS-termos do artigo 2• 
da Resolução nç 93, de 11 de outubro _de 1976, 
alterada pela Resoluç3o n•I40, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.879,36 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nõmica federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS;-aestinada à aquisiçãO de equipamentos para 
coleta de lixo, no Município. .. -

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senadcir-Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo- 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 353, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.157,89 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai - OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura MUnicipal de Bom Jesus 
-da Lapa, Estado-da Bahia, nos termos do artigo 
2~>da ReSolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução no 140, de _5 de dezembro 
de 1985, c::iffibas do Senado- Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzados, a 13.157,89 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social -
FAS, destinaâa à implementação de Entrepostos 
d_e Pesca, no Município. 

Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Seilado Federal, 5 de dezembro de 1987, Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado F&ieraJ aprovÕu, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constiti.llção, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOUJÇÃO N• 354, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Bom Jesus da Lapa, Estada da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valar 
correspondente, em cruzados, a 
17.857,14 Obrigações do Tesouro Na
clonai- 011'1. 

Art. 1 a É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do artigo 
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2;, da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de5 de dezembr9 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pondente, em cruzados, a 17.857,14, Obrigcições 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa ECo
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao OesenvoMmento Social -
FAS, destinada à implantação de uma Central 
de Abastecimento, no Município. 

Art. 2p Esta Resolução entra e!J10gç.r na data 
dé- sua pubiiCaç~~ . . 

S_enadi:LEe:deral, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos ao artido 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

Rj;SOLUÇÃO N• 3:P. DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Seguro, Estado da BahJa, a contratar 
ope111ção ck crédlto no valor con-espon~ 
dente, em cruz.ad_os;, a 200.067,92 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

-Art. to É a Prefeitura Municipal de Porto Se~ 
guro, Estado da Bah~él. nos termos do art. 29 da 
Resolução no 93, de 11 de outUbrO -de 1976; altera
da pela Resoluçã_o n? 140, de 5 de: dezembro de 
1985, il!Tíbas do Senado Feder.:J:I, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em c_ruzados. a _-?00.067,92 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Oes_envolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de meios;..fios, cal
çamento e drenagem pluvial, no município. 

Art. 2ç Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sehado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

- FaÇo saber qui! O Senado i="éderal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e_eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 356, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Seguro, Estado da BahJa, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente. em cruzados, a 45.848,90 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura MunicipaÍ de Porto Se~ 
guro; Estado da Bahia, nol;i -~-~mos do _art. 2.9 d_a 
ResoluÇão no93, de 11 de_ outubro de 1976,-altera
âa pela R_eSolução n? 14Q,_~_~_?_ q~ de_zemf?ro de 
1985, anif?as Cio Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 45.848,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econô
mica Fe-deral, esta na qualidade de gestora dei 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimentq __ Sodcil -~ 
FAS, destinada à irriplatÍtaÇão de unidadeS- esco
lares de 1? grau na sede do município. 

Art. 2~ -Esta resolUção entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado fed.e~::al. 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos dq artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seg~inte 

RESOLUÇÃO N• 357, DE 1987 

-A.,.toriza a PrefeitUra Municipal de Por
to Seguro, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor Com!SpOn
dente, em cruzados, a 74.083,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTI'i. 

Art. 1? É a P~:efeitura Municipal de Porto Se
guro", Estado da Bahia, nos termos do art. 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de Outubro de 1976, altera
da pela Resolução nQ 140, de 5 de_ dezembro de 
1985, ambas do SeriadO Fedeial; autorizada a 
contra~r oPeração de crédito no val'?r correspon
dente, em cruzaçlos, a 74.083,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa EConó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à implantação de calçamento, 
meios-fioS e galerias pluviais, no município. 

Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Seliildor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, presidente, nos tamos do 
art 52, item 30, do Reglineilto Interno, promu!Qo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 358, DE 1987 

Rerratlfica a Resolução n9 334, de 
1986. 

Art. }9 O artigo 1? da Resolução no 3:34, de 
5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Arl 19 É a Prefeitura MunidJ?al deJaco
bina, Estado- da Bahia, nos termos do art. 
2~ da Resolução nQ 93, de f1 de Qutubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a95.507,00 Obrigaçõe~@ TejQ_y(_Q_J"ia· 
dona!- OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S/A, este na qualidade de agente 
financeiro da operação, destinada à execu
ção de obras e serviços integrantes do Projeto 
CURA-Piloto, no bairro Caeira, no municíP-io." 

Art.. 29 Esta resolução e'ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987, ~ 
Senador ~umberto LUcena. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do __ artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena. Presid~nte, promulgo a 
seguinte _ 

RESOLUÇAO N• 359, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Ba~ 
hia a Contratar operação de ~dJiO no 
Valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
clonai - 011'1. -

Art. 19 É o Governo do Estado da Bahia; nos 
termos do art 2° da Resolução n9 93, de 11 de 
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outubro de 1976, alterada pela Resolução n<> 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
391.695,00- Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, junto à Caixa Econôm!ca: Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- F AS,-destinada à irriplan
tação de Hospital Geral em Salvador. 

Art. 2" Esta resolução entra em v:lgor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federai aprovoU, riOS 
tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÁO rt• 360, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado da Ba· 
hla a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
25.000.000 Obrigações do Tesouro Na
clonai- OTN, no valor de C.r;$ 377,67, 
vigente em agosto de 1987. 

Art 1" É o Governo do Estado da Bahia, nos 
termos do art. 2Q da Resolução n" 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 9A41.750.000,00 (noVe bi
lhões, quatrocentos e quarenta e um milhões e 
setecentos e cinqüenta mil cruzados), correspon
dente, a 25.000.000 ObrigaçõeS do Tesouro Na
cional - OTN, no valor de Cz$ 377,67, vigente 
em agosto de 1987, junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado da Bahia SA, este na quaJi
dade de agente financeiro da operação, destinada 
à aplicação no setor habitacional em desenvol
vimento urbano, melhoria e urbanização de aglo
merados habitacionais, operações habitaCionais 
de natureza social, produção de unidades habita
cionais e investimentos de infra-estrutura, no Es
tado. 

Art 2o Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federa[ aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO rt• 361, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vi
tória da Conquista, Estado da Bahfa, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
399.600,00 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

Art 1 o É a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Coriquis-ta, Estado da Ba!lia, 'nos termos do art 
21 da Resolução n9 93, de 11 de Outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crécüto no valor corres
pondente, em cruzados, a 399.600,00 Obrigações 
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do TeSoUro Nacioruil - OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS, destinada à implantação de pavimentação, 
meios-fios e calçada, no Município. 

Art. 2" Esta ResoJuÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guin~ 

-RESOLUÇÃO l't" 362, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crécHto no valor cor
respondente, em cruzados, a 218.674,75 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OT!'t. 

Ait. 19 É a Prereitura Municipal de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro·; nos termos do art. 2~ 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 218.67 4, 75 Obrigaç_ões 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ -
FAS, destinada à pavimentação em bloquetes e 
drenagem, no Município. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federa], 5 de dez.embro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e 
etL Humberto Lucena_, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 363, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
bo Frio, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação-de crédito no valor cor
F~pondente, em cruzados, a 62.546,52 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OT!'t. 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2~ 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 62.546_,52 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ -
fAS, d~t!_nada ª- aqui_slç:~o de equipamentos para 
coleta e destinação final do lixo, no Município. 

Arl:. -zo- .ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena. Presidente. 

Dezembro.de 1987 

_ Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso '11, ·da CoilSi:l~uição,· e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 364, ~-1987 

.Autori.r:a o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar, em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de 
sua dívida consolidada. 

Art. 19 t o Governo do Estado do RiO de Ja
neiro autorizado a eleW.r, excepcional e tempora
riamente, os parâmetros estabelecidos nos inci~ 
!:iOS" U_ e_Jll do art. 2o da Resolução n9 62, de 
28-10-85, do Senado Federal, a fm de que possa 
contratar operações de crédito no montante equi
valente a US$ 33,488,032.56 (trinta e trêS milhões, 
quatrocentos e oitenta e oito mil, trinta e dois 
dólares e cinqUenta e seis centavos), destinados 
à rolagem do total das parcelas de principal, venci
das em 1986 e vencíveis em 1987, relativas a 
empréstimo externo no valor de US$ 
110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares), 
contratado em 1980, 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Senado Federa], 5 âe dezembro de 1987.
Senador Hwnberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOWÇÃO rt• 365, DE 1987 

Autoriza a Pref~Jtura Municipal de 
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados~ a 
124.627,62 Obrigações do Tesouro Na
cional- OT!'t. 

i\rt. li> É a Prefeitura Municipal-de Canti:tgaló, 
Estado do Rio de-Janeiro, nos termos do art. 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente, eni crw:ados, a 124.627,62 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federa], esta na quaJidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação, drenagem e con
tenção de encostas, no ~unicípio. 

M. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 
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RESOLUÇÃO N• 366, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de VI· 
tória,. Estado do Espúito Santo, a contra~ 
t.ar operação de crédito no valor coiTeS· 
pondente, em cruzados, a 110.757,77 
ObrJgações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Vrtória, Es
tado do Espírito Santo, nOS termos do art. 21' da 
Resolução n9 93, de 1 1 de outubro de 1976, altera· 
da pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no va1or correspon
dente, em cruzados, a 110.757,77 Obrigações do 
Tesouro Nadona1- OTN, junto à Caixa Econô
mic:a Federal, esta na qua1idade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de complexos de 
educação, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigorna data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado_Ee_d_eJal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 367, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara· 
ccQu, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor corTeSponden
te,. em cruzados, a 371.280,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
Estado de Sergipe, nos temias dó art. 2~ da Reso
lução n? _93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Sena,do Fe_d_e_ral, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 371280,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica F.ede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento _Social- FAS, desti
nada à irriplantação-de sistema de drenagem do 
Bairro Siqueira Campos. no MunicípiO. 

Art 2? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Cõilstituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 368, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor coJTeSpondente, em 
cruzados, a 81.869,35 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

Art. lo ÉoGovemodoEstadodoRioGrande 
do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução 
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n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 81.869,35 Qbrigações __ do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa__Econômica Fede
ral, esta na quaJidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
nada à aquisição de equipamentos e veículos des
tinados à Secretaria de Segurança Pública, no 
Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
S.enador Humlterto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fe!deral aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da ConStituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se· 
·guinte 

_RESOLUÇÃO N• 369, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es
pirita Santo, a contratar oper~c;ão de 
crédito no valor correspondente, em cru
zadOs, a 6.172,87 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 19 É o GovernO âO EStadõ- do Espírito 
Santo, nos termos do_ art. 2? da Resoluçáo n? 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 6.172,87 Obrigações 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 
Construção e instalação de clínica médico-odon
-tõlõgica, no Estado. 

M. 29 ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Huiiiberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 370, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es
pírito Santo a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 3.356, 78 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

Art. 19 É o Governo do Estado do Espirita 
Santo, nos termos do art. 2? da Resolução n? 93, 
de 1 1 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ç:áo ri' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de cr~dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 3356,78 ObriQaçôes do Tesouro Nacional 
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- OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Dezenvolvimento Social- FAS, destinada à am
pliação das atividades agropecuárias da Peniten
ciária Agricola do Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de _1_987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

-Faço-saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte - -

RESOLUÇÃO N• 371, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado do Es
pírito Santo a conbatar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 336.080,33 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art 19 I:: o GovernO dO Estado -do Espfrito 
Santo, nos terinos do art 2? da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção- n9 140, de 5 de dezembro de 1985,- ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 336.08(),33 Obrigações do Tesouro rfilcio
nal ---=... OTN~ fuilto à Caixa Eoonômfca Federal, 
esta na qualidade de gestora do fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social ~ FAS, destinada 

à implantação de estabelecimentos penais, no Es
tado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 19B7.
Senador HJ.nnberto _Lucena, Presidente. 

Faço· saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 372, DE 1987 

Autoriza a Pi'efeltura Munldpal de Vi
tória, Estado do Espírito SaD.to, a contra
tar operação de crédito no valor cones
pondente, em cruzados, a 452.142,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de VItória, Es
tado do Espírito Santo, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 452.142,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econó
miCa Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, df.!?tinada à urbanização d~ favela, aterros, 
pavimentação e drenagem, no Município. 
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Art. 2'< Esta Resolução entra em vigor na data 
.de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoU, nos 
termos _do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 373, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem, Estado de Minas Gerais? a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
104.774,48 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTrt. 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Coiltagem, 
&tadO de Minas Gera!s, noS: termos -do art. 2., 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n., 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 104.774,48 Obdgações 
do Tesouro Nacional- OTN,j:mio à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação e ampliação de cre
ches, no Município. 

Art. 2' Esta ResoluÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

Senado Federal, 5 de_ dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se· 
guinte 

RESOLUÇÃO N• 374, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de MI
nas Gerais a elevar em Cz$ 
12.050.700.000,00 (doze bUhões, cln
qüenta milhões e setecentos mil cruza. 
dos) o montante de sua dívida conso
Udada. 

Arl 1 ~ É o Governo do Estado de Minas Ge
rais, autorizado a elevar, temporadamente, os pa· 
râmetros estabelecidos nos incisos rn e IV do art 
29 dã Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, 
alterado pela Resolução n9 93, de 11 de oUtubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
que possa emitif 30.000.000 Obrigações do Te
souro de Minas - OTMIMG, no montante de Cz$ 
12.050.700.000,00 (doze bühões, dnqüenta mi
lhões e setecentos mil cruzados), considerando 
o valor nominal de Cz$ 401 ,69, vigente em setem
bro de 1987, destinados ao pagamento de dividas 
contraídas por aquele Estado. 

Art 2" Esta ReSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
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e eu, Humberto tucena, Presidente, promulgo a 
_seguinte 

RESOLUÇÃO N• 375, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Brumadlnho, Estado de Minas Gerais~ a 
COntratar Operação de crédito no valor 

-c-orrespondente, em cruzados, a 
2.283,83 Obrigações do Tesouro Naclo
nai-OTrt. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Bruma~ 
dinho, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 2.283,83 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Ecc;mômic~ Federal, esta na qualidade 
ae~ geisio~a do. Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

- menta. Social- FAS, destinada~ aquisição de 
veiculo para transporte escolar, no Município. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vígor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
_Sena4or Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 376, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Me
deiros, Estado de Minas Gerais, a contra· 
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.100,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTrt. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Medeiros, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherada pela Resolução no 140,de5 de .dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a I 4.100,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à pavimentação de ruas e aquisi
ção de equipamentos para coleta de lixo, no Muni~ 
dpio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal -aprovou, nos 
termos do art 42, inciso- VL da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promuJgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 377, DE 1987 

_Autoriza o Governo do Estado de MI
nas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Arl 1 ~ É o Governo do Estado de Minas Ge
rais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 

de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção rJ9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em·cruza· 
dos, a 465.400,00 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destiilada à 
construção de mini-penitenciária nO Município de 
Almenara. · 

Art 29_ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 378, DE 1987 

Autorlia o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a contratar operação de ~
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 466.400~00 Obrigações do Tesou-· 
ro Nacional - OTrt. 

Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Ge
rais, nos termos do arl 29 da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n9 !40, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nado
na! - OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de mini-penitenciáda no Município de 
Caratinga. 

Art. 29 Esta Rt:isOfUÇáO-E:iitrã: em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, PresJdente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 379, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Se
te: Lagoas, Estado de MJnas Gerais, a 
contratar operação de ~to no valor 
correspondente, em cruzados, a 
217.630,11 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTrt. 

Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Sete La
goas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2J da Resolução n9 9,3, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 1401 ~e 5 de dezembro 
de 1985, ambas dO Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pondente, em cruzados, a 21_7 .630,11 Obrigações 
do TeSoüi'o Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destiilada à construção de galerias de águas 
pluviais, no Município. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na datà 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
~ador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 380, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Mwúdpal de Bra
gança Paulista, Estado de S~o Paulo. a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
53-023,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
clonai- OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Bragança 
Pau1ista, Estado de São Paulo, nos termos do 
art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, aherada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no vaM 
lor correspondente, em cruzados, a 53.023;00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - f'AS, destinada à implantação 
de oficina de artesão, no Município. 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pub~icação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 381, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crêdlto no valor conespon
dente, em cruzados, a 465.039,04 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 19 J:: a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Pauto, nos termos do art. 2° da 
Resolução rt' 93, de 11 de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federa], autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 465.039,04 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Câixa Econô
mlca Federa], esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenVoiVimellto-Sociaf -
FAS, destinada à Implantação de unidade básJcas 
de saúde, no munic:ípío~ 

Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data 
\desuapublicação. -. _ . ,-

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constitutção, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 382, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor coiTeSpon
dente, em cruzados, a 465.039,04 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~ da 
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Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, altera
da pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados. a 465.039,04 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à implantação de unidade básicas 
de saúde, no município. 

Art. 2o Estã Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de d~embro de 1987. -
Senador Hun;Werto Lucena, Presidente. 

Fa_ço saber que o S.~ado Fed~ral apipv:>t!: n_os 
termos_ cf_o artigo 42, inciso VI, da CotistitUlçao, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
~guinte 

RESOLUÇÃO N• 383, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Pira
ju, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor co~TeSpCnden
te, em cruzados, a 20.203,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. i o É a Prefeitura Municipal de Piraju, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Reso
lução Oo 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 20203,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Econômtca Fede
ral, esta na quaJídade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de usina de lixo, no município. 

Art. 2° Estã Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado FederaJ, 5 de dezembro de 1987.
Senador Hwnberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição; 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 384, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Poá, 
Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 38.541,21 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Poá, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolu
ç"ão no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no 1_40, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 38.541,21 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualjdade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - f AS, desti
nada à aquisição- de equipamentos para coleta 
de lixo, no município. 

Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. 
Senador Humberto Lucena, Presidente, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inCiSo VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• 385, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de PI· 
~u, Estado de São Pau1o, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 41.331,78 Obriga
Ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Arl }9 É a Prefeitura Municipal de Piraju, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 2o da Reso
luÇão n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autqrizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 41.331,78 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti· 
nada à implantação de creches, no munidpio. 

. . . . ·-

Art. .2' Esta Resoluçã_o entra em vigor na d,ata 
de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dez.embro de 1987. -~ 
Senador H"Cllllberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fede~:aJ aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" 386, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Co-
ronel Macedo, EstadO de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
9.662,70 Obrigações do Tesouro Nado
nal-011'!. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Coronel 
Macedo, Estado de São Paulo, nos termos do 
art 29 da Resolução no 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 9.662;70 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolviR 
mente Social - FAS, 4estinada à implantação 
de calçamento, no municipio. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

8e~~d0 F~deral, 5 de -dez€:mbro d€:- i987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 95• SESSÃO, EM 5 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

Sessão destinada ao encerramento dos tra~ 
balhos da Primeira Sessão Legtslativa Ordi
nária, da 48• Legislatura. 

1.2- Comunicação da PresJdência 

-Convocação de Sessão solene conjunta, 
a realizar-se no dia J9 de março de 1988, às 

SUMÁRIO 
11 horas, destinada a instalação da 2' Sessão 
Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura. 

2-DISCURSO PROI'ICINCIADO EM 
SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, proferido 
na sessão de 24-11-87. -

3 -SECRETARIA GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas de }9 
a 30 de novembro de 1987. -

-Resenha das matérias apreciadas de 1" 
a 5 de dezembro de 1987. ~ 

4 -MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

_6_--,_COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAriEI'ITES 

Ata da 95" Sessão, em 5 de dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Lourival Bapüsta. 

ÀS 10 HORAS. ACHAM·SEPRES~NTES OS 
SRS. SEJYADORES: _ 

Mário Maia - Leopoldo Perez - Aureo Mello 
- Odadr Soares- Jarbas Passarinho- Edison 
Lobão -João Lobo - Virgilio Távora - Cid 
Sabóia de Carvalho - Mauro BEineVides- José 
Agripino - Humberto Lucena - Marco Maciel 
- Mansueto de Lavor - Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães- Ger-
son Camata- Afonso Arinos- Nelson Carneiro 
-Mauro Borges -lram Saraiva -lrapuan Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Mauricio Corrêa 
-Meira Filho- Mendes Canal e-Rachtd Salda
nha Derzi- Dir<:eu Carneiro 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Oeus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A presente sessão destina-se ao encerramento 
da 1• Sessão Legislativa Ordinária" da 48• Le9is
latura. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, Líder do PDS. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Chegamos ao fim de um perlodo legislativo, 
que é caracterizado pela anormalidade. A pre
sença dos trabalhos da Constituinte naturalmente 
interfere, como tem interferido, de maneira deci
siva, no campo dos trabalhos do Congresso Na
cional. Por isso tivemos, aqui, oportunidade, mui
tas vezes, de ter apenas uma ou duas sessões, 
ordinárias ou extraordinárias, por semana, do Se
nado da República. 

Estamos convencidos de que desde a primeira 
reunião com V. Ext, Sr. Presidente, quando foi 
discutida a resolução que deveríamos votar, aqui 
estou convencido, repito, de que fizemos o me-

lhor. Porque não deveríamos. de modo algum, 
dar ~alquer pretexto que pudesse ser usado_ no 
sentido de dizer que estávamos prejudicando o 
trabalho da Constituinte em favor das Casas con
gressuals. 

Quanto a este ponto, algo que aprendi na minha 
-vida de estudante, quando não podia fazer mais 
do que queria, ouvia um refrão: "Humildade diante 
dos fatos". Se não posso atacar, defendo. Se não 
posso ter um Congresso funcionando na sua ple
nitude, tenho pelo menos um Congresso que fez 
aparecer o trabalho que realiza, ainda que com 
todas as vicissitudes que enfrenta. 

O noSso Partido, reduzido hoje a uma Bancada 
de cinco Senadores, teve aqui uma presença 
constante, particularmente com o nosso nobre 
companheiro, Senador Virgílio Távora, a tratar dos 
problemas econômicos do Governo. A sua maior 
dificuldade não foi exatamente criticar o Governo, 
Sr. Presidente, a sua maior dificuldade foi não 
ter quem respondesse a S. Ex!', em nome do Go
verno. 

Porque, quando outras vezes havia um aparte 
ou surgia alguém falando em conseqüência do 
discurso do Senador Virgílio Távora, era para -ata
car um pouco· mais o Governo, ainda que perten
cente ao Partido supostamente de maior vigor 
e que decidido a dar portanto, ou disposto a dar 
o-apoto-Completo ao Presídente da República. 

óntem, ouvíamos aqui, em nome da Uderança 
do PMDB, o Senador Ronan Tito dizendo que 
o PMDB é isso mesmo e que há um grande enga
no quando se fala que o PMDB é uma frente 
partidária, porque todos os partidos são fren~e 
partidária, inclusive o Partido Democrática dos 
Estado Unidos da América, e que lá existe ·urri 
Kennedy corno também um grupo conservador. 

Mas, é fora de dúvida, que apesar da veemência 
bastante apreciável com que V. EX se referiu ao 
PMDB, esse nobre Partido, hoje aqui representado 
tla Uder8nça pelo Senador Mauro Benevides, do 
Ceará, é uma frente partidária. Ele não é um Parti
do, mas a frente partidária, que abrigou tendên-

cias diversas numa fase em que tudO issO se justifi
caria se explicaria, porque era predso juntar toda 
e qualquer força de oposição ao Governo. Daí 
potque;-essa frente partidária me parece caleidos
cópfca, ela é mu1ticolorida. E a prova é que ainda 
hoje existe, dentro do próprio PMDB, já um grupo 
dissidente nítido, chamado MUP, que eu não sabe
ria ~tamente dizer essas inidãis o que. é que 
SifÍrJ1ficanam, &ceto o "p" final que me parece 
que é progressista. São os progressistas, diz-me 
o nosso Senador Virgílio Távora, e a sigla significa: 
Movimento de Unidade Progressista. 

São progressistas, Sr. Presidente, porque eu eH
ria, em grande parte, que na verdade estão viven
do a Idade da Pedra Lascada em politica. Muitos 
deles estão r_epetindo aquilo que há cerca de 140 
anos foi. publicado com o nome de "Manifesto 
COmunista", de Marx e Engels. Hoje, o que vemos, 
os paises -que chegaram a ser comunistas e que 
estão sob esse regime, estão fazendo concessões 
cada vez mais amplas à presença do chamado 
capitalismo moderno e democrático. Então, esse 
partido deveria ser o partido principal, de apoio 
ao Presidente da República. Mas, na verdadt:!i, esta
mos vivendo um estranho Parlamentarisi'no, es
quisito, porque o Presidente da República convida 
o Governador do Ceará para ser Ministro da Fa
zenda e, em seguida, é obrigado a desconvidá-lo. 
Então, para que as coisas se façam de maneira 
que não seja tão chocante, o próprio convidado 
se diz não convidado, para poder resguardar a 
figura do Presidente da República, porque o Presi
dente, que o é três ou quatro vezes, Ulysses Gui
marães, não concorda com o convite e, automati
camente, o Presidente __ da República, no regime 
presidencia1ista, abdica do seu convite. 

O próprio Dr. Ulysses Guimarães, em nome 
do PMDB poderoso, indica sucessor e o impõe. 
Quando, em seguida, o Presidente da República 
resolve nomear um deputado da Frente Liberal 
para Ministro do Interior, é tal a reação do gover
nador de Pernambuco, da sua bancada e de parte 
do PMDB, que o Ministro fica esvaziado completa-
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mente, então, como tem diginidade, S. Ex• se 
demite e deixa o Ministério para que outro venha 
a ocupá-lo. 

O Sr. Mamo Benevides- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR.JARBAS PASSARINHO-Logo que 
termine este segundo exemplo, darei a palavra 
a V. Ex", como ficarei muito feliz de ouvir que 
vamos ter um diálogo. p~rece-me que sim! _ 

Espero que V. Ex" nãõ concorde comigo. Em 
seguida, Sua EXcelência convida, como amigo 
pessoal, um ex-Deputado, que hoje é Vice-Go
vemador de Pernambuco, para ser o Superinten
dente da SUDENE: Este convite cai no vazio, por
que o seu partido, espedal pois é predileto, o 
Partido da Frente Uberal, também se revolta con
tra a decisão, e o Presidente acaba nomeando 
para a SUDENE uma outra pessoa. 

Hoje, estamos diante de um parlamentarismo 
estranhíssimo, em que o Prestdente tem o poder 
e não o tem, ou apenas o tem simbolicamente. 
Na verdade, é um prisioneiro, com sentinela à 
vista, do PMDB principalmente, e, agora, até com 
antigos companheiros da Frente Liberal 

Ouço o nobre Uder do PMDB, que, espero, 
fale _em nome do Governo e do partido que repre
senta. 

O Sr. Mauro BenevJdes- Nobre Uder Jar
bas Passarinho, gostaria de fazer apenas um repa
ro ao pronunciamento de V; Ex" nestes instantes 
der:rãdeiros da presente sessão legislativa. São 
apenas alguns esclarecimentos a respeito de Um 
fato, examinado a nível de imprensa e de círculos 
políticos até à exaustão. Trata-se da pretensa es
colha ou convite ao Governador Tasso Jereissati 
para o exercido das elevadas funções de Ministro 
da Fazenda Na oportunidade, acompanhei o Go
vema;dor do Ceará até Brasí1ia, onde naturalmen
te. S. f:x' veio para, participando de um café com 
o Presidente da República, trocar idéias em tomo 
da realidade nacional . Ao ser cogitado, ou, pelo 
menos, lembrado o seu nome por outras pessoas 
junto_ ao próprio Presidente da República, para 
que viesse a desempenhar aquela função, ele pró
prio, num prazo· de três ou quatro hOras, se tanto, 
fez chegar ao Presidente que os seus C()mpro
missos com o povo do Ceará, para realizar ali 
transformações na estrutura política, económica, 
e social, naturalmente o impediriam de assumir 
aquelas elevadas funções por mais importantes 
que fosse o exercido de uma função ministerial 
-V.~. de cátedra, pode falar, porque sem dúvi
da foi uma das figuras mais preeminentes de pas
tas sucessivas que lhe foram confiadas, a Pasta 
do Trabalho, a Pasta da Previdência, enfim, V. 
fr sempre prOjetou-se na estrutura político-ad
ministrativa do País pelo seu talento, pela sua 
competência que o Brasil inteiro cenhece e pro
clama. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado a V. Ex" 

O Sr. Mauro Benevldes - V. Ex' sabe 
que, se o Governador Tasso Jereissati, com al
guns meses de Governo apenas, promovendo 
mudànças estruturais com as quais estávamos 
comprometidos, deixasse aquelas tarefas, embo
ra para exercer outras de relevância e magnitude 
incomparáveis como· a de Ministro da Fazenda, 
haveria, sem dúvida, uma frustração naqueles 
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quase dois milhões de eleitores que sufragaram 
o nome do novo Chefe do Executivo do Estado 
do Ceará Portanto, o episódio foi suficientemente 
esclarecido. O Presidente (Jiysses Guimarães, já 
em sucessiVOs cõntatos com o Governador Tasso 
Jereissati, mesmo nas horas que se seguiram 
àquela deturpação que se pretendeu suscitar em 
tomo da manifestação do Presidente do Partido, 
trocaram impressões entre si sobre o fato. Entre 
o Presidente do PMDB e o Governador do Estado 
do _Ceará há um relacionamento fraterno e estrei
to. E nãO-se pode realmente criar nada que pudes
se distanciar, numa interpretação equivocada do 
episódio, aqueles dois eminentes homens públi
cos: um, CCirtl a tés}50ri.sabilidade de dirigir o Par
tido majoritário na Assembléia Nacional Consti
tuinte; e o outro, os destinos do glorioso Estado 
do Ceará. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Sempre 
admirei o talento de V. Ex" e, quando V. Ex" toma 
o tempo que tomou para explicar esse fato, prova 
exatamente que ele era muito dificil de ser expli
cado. 

Por outro lado, V. Ex" não está fazendo propria
mente a explicação de um fato notório; apenas 
V. Ex" registra nos Anais uma versão diplomática, 
muito ao estilo de V. EJcll 

Mas, o que V. Ex- está fazendo -e me preocupa 
muito - é a declaração de que não pode ser 
candidato a Presidente da República o Sr. Orestes 
Quércia. Efe acaba de_ ser eleito Governador de 
São Paulo. Fala-se no nome dele para candidato. 
V. Ext acabou de dizer, como um homem também 
preeminente do PMDB, que ele não pode ser can
didato, pelas mesmas razões que o Sr. Jereissati 
não podia ser Ministro da Fazenda. 

Se o Sr. Jerelssatl foi eleito com 2 milhões 
de votos, ... (Pausa.) Mas vou usar o princípio do 
simllis sbnlllbus cuni.ntur: vou dar aparte ao 
Senador Vlfgílio Távora, também do Ceará e que 
também conhece o assunto. 

O Sr. Virgilio Távora - Eminente Se
nador Jarbas Passàrinho, queremos inicialmente, 
nessa última sessão legislativa, parabenizar V. Ex" 
Realmente, assistimos a um representante do 
PMDB defender atitudes governamentais. Até 
agora, estávamos bradando no deserto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Permi· 
ta-me V. Ex•, estou centrado apenas na defesa 
do Dr. Olysses Guimarães. 

O Sr. Virgillo Távora - E V. ExG tem 
a menor dúvida de que o Sr. Olysses Guimarães 
é o Governo? No minuto elogiávamos nosso dig
no amigo e adversário Mauro Benevides pela ccr 
ragem e destemor com que assim se pronunciou 
em Plenário. Sem fazer um jogo mesquinho, diría
mos apenas: coincidentemente, esta semana, na 
revista Senhor, Miguel Ethel, então proclamado 
como Secretário-Geral do ex-quase futuro Minis
tro da Fazenda, dá o seu depoimento e, digamos, 
ele é incoincidente -isto é uma delicadeza com 
o Senador Mauro Benevides - com o que S. 
Ex" aqui, diz. Naturalmente, vamos ficar com a 
versão de S. Ex', mas estamos qUase certo de 
que o resto do Ceará e do Brasil - está muito 
mais propenso a aceitar a explicação rasa e serena 
que o ex-Diretor da Caixa Económica Federal, 
aqui citado, dá ao fato. E, mais ainda, ·meu cara 
Uder e prezado amigo, Presidente Jarbas Passa--

rinho; S. Ex•, o Deputado tnysses Guimarães
tripresidente da República - apresentou, não o 
Presidente da República, mas .ele próprio ao povo 
brasileiro, o novo Ministro da Fazenda e, parado
xalmente- o titular da Pasta apresentado como 
representado como representante do PMDB, nes
te Governo, que procura levantar essa economia 
agora é renegado pelo s_eu Partido. E frise-se; 
as acusações maiores que sofre a política. econó
mico-financeira, do atual Governo, não partem 
de V. f:x', não partem de mim, não partem do 
PTB, do PDT, fora ou dentro deste plenário; têm 
origem justamente em elementos dos mais cre
denciados do PMDB. Desculpe a achega despre
tensiosa que fazemos a este seu discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Prosse
guindo, Sr. Presidente ... 

O Sr. Nelson Carneiro- V. EX me permite 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Darei o 
aparte a v. ~com muitO prazer, mas darei mais 
um argumento para o aparte, se V. Ex!' o permite. 
Ainda em adenda, ao que citava, há o episódio 
recente da Previdência Social, 

O Senhor Presidente da República para demitir 
o Sr. Ministro da Previdência Sociàl, que se tinha 
tomado incômodo ao conjunto do força da cha
mada e defunta AJiança Democrática, faz conces
sões que parecem estranhas, extremamente es
tranhas; o próprio Ministro demitido vai ao Depu
tado Ulysses Guimarães, com S. f:x' conYecia, 
e em seguida, este é fato notório e também públi· 
co, reúne-se com õ Presidente da República, e 
aponta o seU suce-sSOr. E que deveria sair do cõn-
jUnto;- aquele m"ãis íntimo, aquele que cheira à 
intimidade do Presidente do PMDB, qLie é exata
mente a chamada turma do polre, como me dava 
como auxílio o Senador João Lobo, ainda há pou
co. 

Assim está o Governo. E ao que parece, Sr. 
Presidente, o Governo não governa. 

A maior preocupação que nós temos hoje é 
não saber quais são as diretrizes que se cumprem 
ou que se seguem, na medida em que, é nec~ 
sário enfrentar com grande coragem e com auste
ridade a crise politico-econômica em que nós es
tamos vivendo. 

Antes de passarmos a este ponto, que é a aná· 
lise exatamente de corno está a economia brasi
leira, queremos ouvir, certos de que vamos rece
ber uma lição a mais, pelo brilho de que é deten
tor, o nobre Senador Nelson Carneiro, o seu apar
te. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, este ano o Agapito Durão este
ve ausente desta Casa. Vejo, porém, que' o velho 
amigo baiano tem um irmão nascido no Acre 
e criado no Pará, porque o que V. Exl' está fazendo 
neste momento, e felizmente o está fazendo nesta 
manhã chuvosa, é urna crónica ao tlpo do meu 
querido amigo Agapito Durão. Ao citar que esta
mos vivendo um parlamentarismo no presiden
cialismo, queria retificar apenas um pó rito: o Presi
dente, mesmo sem haver submetido ao voto do 
Congresso o nome do Primeiro-Ministro, hoje tem 
um novo·Primeiro-Ministro, que é o Ministro Antô
nio Carlos Magalhães. Todos sabemos que, hoje, 
o Primeiro-Ministro do Governo Sarney é_ o Minis
tro Antônio Carlos Magalhães. Veja V. Ex' que 
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mesmo dentro do presidencialismo é possível ter 
um Primeiro-Ministro escolhido sem o apoio da 
Câmara. De modo que melhor instituirmos o par
lamentarismo, porque assim teremos oportuni
dade - os futuros Deputados - de aprovar ou 
rejeitar a indicação. Estamos vivendo, como V. 
EX" citou, um parlamentarismo dentro do presi
dencialismo com um Primeiro-Ministro escolhido 
à revelia da Câmara e sem que o Presidente da 
República desse, sequer noticia de que havia no
meado esse Primeiro-Ministro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Eu me 
apressarei, ncbre SenadOr Nelson Carneiro, a co
municar isso ao Ministro das Comu~ic~Ções. S. 
Ex" vai ficar muito feliz, mas não -sei se S. Ex' 
será imbuído das prerrogativas a que V. Exi' lhe 
atribui. Como seria este choque e-ntre um Primei
ro-Ministro que, na verdade, talvez seja um Segun
do, e o Primeiro-Ministro indiscutível que é o Presi
dente do PMDB? 

Tivemos na própl'ia Frente Uberal, aqui pre
sente por vários dos s_eus integrantes, um Ministro 
importante na pessoa do Senador Marco Maciel. 
No entanto, S. EX' não foi o Primeiro-Ministro e 
acabou, por motivos que são próprios de S. Ex-, 
desligando-se do Governo. 

Diria que, em matéria de ironia do Sr. Agapito 
Durão,_ V~ Br ganha dele, porque, na verdade, 
está emprestando ao Ministro das Comunicações 
um papel que realmente S. Ex1' não exerceu, talvez, 
um papel de resistência dentro do seu próprio 
Partido. 

Então, se o Presidente do PFL fosse o Primeiro
Ministro, a argumentação de V. EX' teria inteiro 
cabimento. Não tem na medida em que continua
mos exatamente governados pelo PMDB que, se 
não estou ·e-quivocado, tem 16 Ministros no total 
dos Ministros existentes no País, que não se decla
ra ainda um Partido no Governo. Acho ainda que 

· é um Partido do Governo, porque era uma velha 
critica do meu antigo PDS. Este, sim. 

Quando o Senador Mauro Benevides citou mi
nhas passagens pelo Poder Executivo, nenhuma 
dessas vezes fui escolhido por motivo, ou por 
pressão política ou sequer por indicação política. 
TOdas às vezes esse convite foi de ordem pessoal, 
porque naquele tempo, sim, não se dava ao Par
tido a força que se dá hoje. 

O que é importante é verificar que a economia 
brasileira está realmente arrasada. O PMDB não 
tem como· fugir dessa condição. Ele é o respon
sável na medida em que indicou os Ministros da 
Fazenda. Fugir disso é fugir da realidade absoluta. 
Não creio que seja essa a posição que deve tomar 
o Presidente do PMDB e seus companheiros de 
Partido. 

Twemos um homem que, cotn uma posição 
visiõilária, fa1ava com uma arrogância extraordi
nária em relação aos critérios brasileiros, parecia 
que ele é que era o credor e os outros eram 
os devedores inadímplentes; jogou o País nessa 
aventura fabulosa do Cruzado, que foi wna aven
tura benéfica para o PMDB, mas foi péssima para 
o País; lévou com que esperanças enormes fos
sem levantadas para depois serem arrasadas pe
las realidades dos fatos - o que eu não acredito 
- desorganizou a economia por wna geração. 
No entanto, ainda hoje dentro da área do PMDB 
ele é visto como potenCialmente um candidato 
à Presidência da República. 
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Vem o segundo, faz um segundo plano e esse 
segundo plano não pode executar, porque a ala 
esquerda do PMDB não deixa que ele faça; porque 
ir ao FMI representa para ele uma vergonha, 

um insulto, é um tabu que não deve ser vencido 
de maneira a1gwna. E o que nós temos? Clma 
inflação de dois dígitos que será para desgraça 
nossa uma inflação de_ mais de 20% no mês de 
janeiro e que deve gerar os 17%, se estou sendo 
otiinista, no mês de dezembro que nós estamos 
vivendo. Só não é maior, Sr. Presidente, porque 
agori!l: não se conta_ mais a inflação do primeiro 
ao último dia do mês, mas de 15 dias com outros 
15 di~s; é um mês de trinta dias que envolve 

- dois meses civis. A perspectiva brasileira é péssi
ma. O ano de 1988 não nos dá uma esperança, 
em matéria de economia, de que haja um reergui
menta da nossa economia. 

O Presidente, ainda ontem, falava pelo rádio. 
e com muito orgulho dizia que a taxa de desem
prego- tinha diminuído, mas já há previsões bas
tante severas em relação a esse tópico também; 
o processo inflacionário idem, idem. Então, é pre
ciso que se verifique que há necessidade de um 
partido assumir definitivamente a responsabilida
de _d~ governar o_ País, porque precisamos ter 
iSSO. E se o Presidente não tem o apoio do seu 
principal Partido ele não pode governar sdzinho. 
Agora é fundamental que o PMDB vis.ta esse pa
pei. 

O Sr. Nelson Carneiro- Pennite V. Ex!' um 
áparté? -
. O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
V.~ com muito prazer. 

- O Sr. Nelson Carneiro- É que o País deve 
ter na direção do govemô um partido ou um gru
po-de partidos responsáveis pela politica, em to
dos os seus setores, pela administração. Ora, é 
tipicamente o que caracteriza o parlamentarismo; 
é que um Chefe de Governo apoiado pela maioria, 
pelOs Qrupos majoritários, assume a responsa
bilidade dos ânus e dos bónus. De modo que 
o que V. EX' eStá fal:eildo eu aplaudo, pois a sua 
~_çle~g_-ªl:'ª'_de parlamentarista é exatamente aqui
lo que nós defendemos: que haja um Chefe de 
Estado e um Chefe de Governo, porque esse Che
fe de Governo terá a responsabilidade dos atas 
da administração e os Partidos que o apoiarem 
certamente responderão e assistirão às suas_ atitu
des. 

-O SR. JARDAS PASSARINHO - Nobre 
Senador, eu não vou ser desviado por esse proble
ma. V. EX' está querendo desviar=me exatarõente 
para um tema que nós podemos discutir ampla
mente, depOis. Eu sou presldencia1ista, acho que 
é o .que V. Ex.- desejam; não sou adesista nem 
aderente, permanecerei na minha posição, e vou 
mals longe, nobre Senador, o que V. Ex" querem 
impor a este País é um simulacro de parlamen
tarismo, é um parlamentarismo feito com um Pre
sidente da República eleito pelos votos diretos 
da população, depois de 28 anos que não teve 
a oporb.midade de faz~lo. E quando este homem 
vier eleito por 40 milhões de votos vai ser apenas 
um Chefe de Estado para recepções honoríficas. 
Diz o Juan Uns, que V. Ext naturalmente conhece 
como um dos grandes brasilianistas que nós le
mos, que a pior de todas as fórmulas que já se 
inventou foi exatamente essa que se pretende fa-

zer hoje no Brasil _como Chirac 'fez no Frariça. 
é a diarquia, não existe a monarquia, mas existe 
a d.iarquia. Existe um Presidente supOstamente 
forte, com um governo realizado por um Parla
mento com um primeiro-ininistrO. Ainda ontem 
dizia um professor de Direito ConstltudonaJ, De
putado da Constituinte de Portuga1, e que foi de
pois o Deputado à primeira revisão da Consti
tuição portuguesa, que a pi_o~ forrnã de se fazer 
exatamente o parlamentarismo é· com -b multipar
tidarismo. Onde existe o bipartidarismo ele é mais 
forte. é mais provável; onde existe o muJtiparti
darismo_ele é evidentemente vulnerável. Mas eu 
não discutirei coln V. Ex' esse tema. porque tenho 
que dizer muito sobre _o PMDB. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex" vai-me peC>
mitir apenas que diga que, quando nós aprova
mos na Comtssão de SistematizaçãO a--eleição 
dlreta para Presidente em dois turrios, nós aten
díamos exatamente a essa ânsia_ nacional, pela 
presença de um Presidente eleito diretame:nte. 
Mas V. ~cita que esse Presidente poderia chegar 
à Presidência da República com 40 milhões de 
votos, mas teria que enfrentar wna Câmara que 
t~r@ no mínimo _80 milhõe_s de votos. Portanto, 
a soma dos Deputados representaria muito mais. 
Mas o exemplo que V. Ex!' ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO - É um 
argwnento que, se V. ~ me permite ... 

O Sr. Virgílio Távora - Não está à altura 
de sua inteligência. 

O SR. JAABAS PASSARINHO -Eu não 
diria isso, eu diria q!:!e a inteligência de V. Ex' 
está muito acima do argumento. 

--o s-r. Neispn Carneiro -Muito Obrigado 
a v. Ex" v. Ex!' não há de querer que o Presidente 
da República seja eleito com menos wtos do 
que um Deputado, por acaso, do menor Estado 
do País. 

O SR. JARDAS PASSARINHO::._ Affianhã. 
nobre Senador Nelson Carneiro, um grupo majo
ritário, que pode não representar exatamente _os 
40 milhões de votos, é que governará, e esse 
grupo poderá ter um Primeiro-Ministro com 30 
mil votos. 

Então, V. Ex!' há de verificar que issO pode acon
tecer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Mas esse Primeiro
Ministro terá o apoio de uma Câmara, que terá 
muito mais votos do_ que o Presidente. 

O SR. JARDAS PASSARII'IHO - Da Cã· 
mara não, mas do seu Partido, desde que seja 
majoritário. ----- -------

0 Sr. Nelson Carneiro - Então, mas terá 
a maioria para apoiá-lo. Portanto, a maioria da 
Câmara será sempre maior do-que o número 
de votos obtidos pelo Presidente _da República. 

O Sr. VIrgílio Távora - Eminente Senador 
Nelson Carneiro, fazemos um apelo para que V. 
Ex" não se deixe levar por essa discussão, porque 
temos muito o que falar sobre o PMDB.-

o Sr. Nelson CarneirO - Queiõ dizer _que 
aquilo que o Ministro português, citado J:>or V. 
Ex"~ falou, ontem, ·contradiz ao que todos assiSti· 
mos, recentemente, em Portugal, onde há um 
Presjdente da República, o Sr. Mário Soares, eleito 
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diretamente pelo povo, em dois turnos, que con
vive com um Primeiro-Ministro eleito pela maioria 
da Assembléia e talvez mais poderoso do -que 
ele. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO L Ao con· 
trário, se V. EX" me permite, exatamente isso é 
que é justificativa, porque Portugual teve governos 
instáveis até_ agora e, pela primeira vez, tem um 
governo de maioria. - -

Foi isso Cfúe ele disse: agora que _a maioria 
se_ fez com, praticamente, o bipartídarismo, exiSte 
condição para funcionar o parlamentarismo por~ 
tuguês. 

O Sr. Nelson Carneiro - Então, V. Ex• é 
contra a multiplicação de Partidos e não contra 
o parlamentarismo. Isso é diferente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não, eu 
não sou contra. Sou a favor do pluripartidarismo 
com o presidencialismo; é diferente .. 

Bem, mas vou a"plicar em V. ~ o cjue aprendi 
em minha escola de tática. 

Quando saio na direção de um objetivo e há 
fogo que me succiona em outra direção, devo, 
rapidamente, desengajar essa discussão e prosse· 
guir no objetlvo que_ devo conseguir. 

O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço a V. Ex' 
O SR. JARBAS PASSARINHO - V. EX' 

está usando fogos laterais para ver se saio da 
critica ao seu Partido, porque, naturalmente, não 
tem resposta para ela e abriga-se em discussões 
teóricas como essa que V. Ex" está·me obrigando 
a fazer, para gáudio meu, na verdade, meu tempo 
é escasso e eu gostaria de voltar_a falar, agora, 
sobre o que tem sido a Nova República. 

O Sr. Nelson Carneiro -Agradeço a V. Ex' 
a boa vontade e a tolerân_c_ia, mas quero dizer-lhe 
que acaba de fazer _o_ m_e_lbQr elogiO ao parlamen
tarismo; uma vez que não há governo ·e há um 
primeiro-ministro no prés1dencia1ismo, vamoS fa
zer um primeiro-ministrO ·na âmbito Parlamen
tarista. 

ceMPresidente daquela Comissão. E lá vi o PMDB 
aplicar, pela figura do Sr. Presidente Ulysses Gui
marães, com um edito real, uma decisão que 
fada com·que houvesse na discussão para .a pre
paração de uma Constituição, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores - não era uma lei ordinária _e • 
sim uma ConstitUição - com decurso de prazo. 
TrabalhalnoS-Soh o regime do decurso de prazo. 
Se o prazo fosse vencido, a matéria que daquele 
Capítulo Ou daquele Título não tivesse sido exami
nada seria automaticamente enviada para a As
sembléia Naciona1 Constituinte, o que já mio ·se 
deu; 

O sr.-Vli'g)UO TáVOra ....:...-Mas, em relil.ção ao 
titul(),_ eminente Senador, dando·lhe um a<:hega 
a respeito, os diferentes Titulas, como uma exce
ção confirmando a regra, foram todos a Plenário, 
pOr essa regra de decufso de pràzo;-·sem ter Sido 
votada nef!l a __ ~_eta~e ~as emet)das a eles !iP._r<!!-. 
sentadas. 

o· sr. Nelson CarneirO·- Permite-me v.~ 
uma intervénção, Pai-a qÚe fique bem claro _o as
suntO: O Presidente Ulyssts Guimarães foi obri
gado_ a tomar essa atitude em vista daqueles que 
se. consic!eravam proscritos .do debate na Colnis
são de Sistematização. E esse grupo· acabou, V. 
EX" verificou, vitorio;:>o há dOís ou três dias, exatak 

_ !!lente porque se diziam proscritos da ~~~ração, 
embora tivessem escolhido~ as comissões a que 
pert~n~ram e- s~_~s9!l_ecerãfn __ de que haviam par
ticipado. Se o nobre Líder do PFL não incluiu 
o Senador J_oão Lobo entre os que deViam faZ"er 
parte da Sistematização, a culpa não é nossa, 
do PMDB, deve ser do PFL. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Mas no 
PMDB foi ~sim tamb:ém~ esColhido a dedo ... 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Não é 
sóS, EX' a reclamar, Senador. O Seilador Rachid 
~~--ª---Derz!,: ao lado de y: -~ iambém Protes~ 
tau. Como V. Ex~_ é do PMDS, prefere falar dO 
Senador do PFL - ---

O SR. JARBAS PASSARINHO- Era me- O Sr. NelSon- Carneiro - Não sei qual a 
lho r; não seríamos, talvez, tão insinceros. Seria preferência manifestada pelo Senador Rachid Sal
melhor. Há uma insinceridade, mas o outro pro- danha Derzi na comunicação ao Uder Fernando 
Jeto é bem melhor e terei _a oportunidade de - Henrique Cardoso, se S. Ex• preferiu fazer parte 
não travar com V. Ex", que pretenSão a minha.. de uma comissão como titular e em outra como 
-ter com V. Ext um diálogo a esse respeito. suplente. Apenas pleiteei fazer parte da Comissão 

Acusei aqui, num aparte que dei ao Senador deSlstematizaçãoecomosuplentedaDafamília, 
Virgílio Távora, a Nova República, de grave crime do Menor .e do.ldoso._ Fui _atendido. t possíVel, 
de plágio, de plágio com deturpação. O plágio 
ainda seria cabível, mas com- deturpação é muitO - portanto. Agora, o dec;urso de prazo não foi inte-

resse nem propósJto _ _do Presidente (J]ysses Gui· 
pior: o plágio do decreto-lei; o plágio do expurgo marães. Então;- a S. EX' não pode ser atribuída 
no cálculo do custo de vida e, portanto, da infla- essa responsabilidade, 0 decurso de prazo para 
ção, de determinados fatores considerados anor- os projetas. v. EX" sabe que havia um movimento 
mais; plágio do decurso de prazo, por exemplo. generalizado exatamente contra a nossa Cernis
É Curioso, Sf. Presidente, V. EX" era aqui Líder são de Sistematização. 
da Oposição e eu pres1dia este Senado àquela 
altura, não com o bn1ho de V. Ex'... O_SR. JAgBAS PASSARIN}fO - Perdão, 

Senador. Presidi -_como disse a V. Ex!' - even
O Sr. Edlson Lobão- Com igual brilho. tualmente ã: CofniSSão, recebemos uma consoÍi· 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito c;fação de decisõ_es tomadas pela Mesa da Assem

obrigado ... mas acontece que quando eu era Uder bléia _N~cional Constituinte. E o Presidente dela, 
do Governo tinha dificuldades enormes aqui de __ pelo que sei,- é-O Dr. Ulysses Guimarães. Então,_ 
discutir com-a Bancada da Oposição, na époCa, dou razão aS~ EX" de ter feitO issO. Vêjà V. -Ex
a respeito do decurso de praZo; ·na lei Ordinária: que qUarido fale1 em plágio; falei em pláQió detur
Era ConSiderado um abuSo_, uma_ \iolêb.~i~ contra pado. Dou razão à existência de um prazo para 
a democracia e havia eu de ViVer ·a suficierite para Vbtar;_continuo coerente com aquilo que fui como 
chegar, sob a batuta do PMDB e pelo PMDB leva- Líder de maioria aqui, na época. Acho que a partir 
do para a Comissão de Sistematização, como Vi- do mort1ento que não se der prazo, teremos repe-

tiçõe_s nessas _duas Casas do Córigresso, do que 
tivelnos na Lei Orgânica da Previdência Social, 
que levou 11 anos; na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que levou 12 anos para sair do 
Congresso. Então, se há prazo, há um decurso. 
Esse decur,so tem que ser analisado, ou em favor 
da Maioria, ou em favor _da Mínoria, mas alguma 
cOisa: tem que Ser feita. E S. ~ agiu muito bem 
porque se não tivéssemos agido daquela maneira 
não teríamos terminado um trabalho que, quei
ram ou não, é um trabalho que vai ser apresentado 
possivelmente com um aproveitamento de cerca 
de 80% para a futura Constituição brasileira. 

O Sr. Nelson Carneiro - Muito obrigado. 
Estamos de aCordo quanto a isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ai vê 
V. ~ Q"lre defendo o próprio Deputado Ulysses Gui· 
marães. E que as coisas que se acusavam ontem 
são necessárias hoje, e hoje são feitas com a 
maior comodidade possível. 

O-Sr. Mansueto de Lavor-Senador, permi
te-me V. Ex!' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Porque 
não há uma Oposição tão vigorosa como havia 
aquela do passado aqui, que chegava ao ponto 
de desejar ser masoquista. Era: uma Oposição 
que chegava aqui e dizia: "A inflação chegou a 
60%. DiziaKse aCjUTio com arroubo, com uma ale
gria extraordinária porque o Governo estava sen
do destruído politica e economicarriente. Eu lião 
sou disso, nem eu nem o Senador Virgilio Távora, 
que temos tratado constantemente do problema 
de economia, tratamos isso de outro modo. Não 
entramos em alegria, em clímax, em sentimento 
cívico ho momento em que as coisas vão mal. 
Acho_ que aqui uma palavra nossa deve ser uma 
palãvTa dentro daquilo que aprendi que se faz 
na oposição britânicã: a leal oposição a S. Majes· 
tade. Como não há S. Majestade, faço a leal oposi· 
ção ao Dr. Ulysses GUimarães. 

O ~r. NeiSOn Carneiro- Fico satisfeito, por
que afinal V Ex• reconheceu e proclamou, com 
a lisura costumeira que a responsabilidade não 
é do Deputado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex· 
um aparte? 

o~ SR. JARBAS PASSARINHO - Permi· 
ta-me, antes de lhe conceder o aparte ... 

Tornamos aqui uma condUta que tinha sido 
estranha por mim, que estive fora da Casa por 
quatro anos. O Senado Jivrou·se de mim por qua
tro anos e eu chego e volto a ter a oportunidade 
de falar daqui, quando deveríamos estar falando 
da tribuna. Por exemplo, para conceder um aparte 
ao nobre Senador por Pernambuco, eu tenho que 
ficar de costas para a Mesa e pedir desculpas 
a S. EJcoS -

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre senador, 
gostaria apenas de frisar que o decurso de prazo, 
digamos, de um decreto-lei atualmente ainda em 
vigor e lamentavelmente utilizado ainda hoje, é 
bem-diferente desse decurso de prazo a que V. 
Ex"' se refere na elaboraçãO da ConstituiçãÕ. Subs
tancialmente diferente, pricipa\mente porque não 
gera nenhum efeito. Esse decurso de prazo da 
elaboração da Constituição não gera nehhum 
efeito. O decurso de prazo dos decretos-leis real~ 
mente geram efeitos, e os seus efeitos não serão 
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anulados se for o decreto ou decreta-lei derru
bado no Congresso. Isso é o que _distingue subs
tancialmenteos dois processos. Então, eu diria 
que a crítica de v. EX' é pertinente e-rrlais, seria, 
no caso, se V. Ex!' reprovasse o uso dO decreto-lei 
ainda hoje na Nova República~ isso que é repro
vável. Mas não há comparação nenhuma entre 
esse decurso de prazo do processo constituinte 
na elaboração da nova Constituição, porque nãda 
entra em vigor, aliás, tudo é passageiro, basta 
ver a decisão agora do Centrão - com o decre
to-lei cujos dispositivos entram automaticamente 
em vigor. E aí não preciso informar a V. Ex~. V~ 
sabe que não serão revogados se o decreto-lei 
for derrubado no Congresso. Era essa a obse'rVa
ção, e, no mais, estou de acordo com V. Ex!'. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Apreciei 
muito o aparte de V. Ex•, Senador Mansueto de 
Lavor, porque é um aparte também pertinente. 
Mas, talvez, por culpa minha, V. EX' tenha podido 
dá-lo porque, na verdade, quls chamar a atenção 
para aquilo que me pareceu mais grave~ que era, 
em matéria constitucional, não ter tempo de dis
cutir todo um capftu1o e ter que remetê-lo, incon
duso, à Assembléia Nacional Constituinte. Mas 
V. Ex!' há de permitir-me dizer que o-decurso_ de 
prazo está sendo usado, sistematicamente, pelos 
Governos Estaduais do PMDB nas Assembléias 
Legislativas dos Estados, e só não o fol éiqui por
que entramos em recesso, praticamente durante 
todo este ano. 

Os decretos-lei a que V. EX' se refere, eu os 
defendo aplicados com parcimónia, desde que 
fossem exclusivamente feitos dentro daquilo que 
a Constituição regula. lnfelizménte, h~ casos em 
que Isso pode não se dar. 

Vou dar um exemplo a V. Ex", que vivi, e por 
que defendo o decreto--lei. Fui par~ a Previdência 
Social, a convite do Presidente Figueiredo, numa 
ocasião de recessão econôtnica, extrema dificul
dade nacional, achatamento salarial, desempre
go. Isso significava exatamente a caixa da Previ
dênda -que é o lAPAS -não ter meios. Então, 
eu vivia como um desesperado a tentar obter ele
mentos para pagar, no dia seguinte, os aposen
tados, os pensionistas e aqueles todos que fazem 
parte dos beneficias em dínheiro. 

Aliás,en passant, permita-me V. EX' o desa
bafo. Acontece que ao fim do ano de 1984 já 
estávamos. de novo, recomeçando urna econo
mia progressiva. Estávamos conl -4,5 por cento 
de crescimento do Produto Interno Bruto, ao fun 
do ano, sendo que no último semestre era 6,5 
por cento, o que mostrava, portanto, uma veloci~ 
dade acelerada. O ano de 1985 mostrou essa 
velocidade acelerada: _cresceu a economia. Só na· 
quele ano se deram 1 milhão e 500 mil novos 
empregos; aumentou-se o Produto Interno Bruto 
em 8% e o caixa da Previdência abarrotou-se de 
dinheiro. 

Apareceu, entretanto, uma política desonesta, 
insincera, dizendo que era apenas urna capaci
dade admínfstrativa"que tinha sido capaz de zerar 
o déficti da Previdência. Sei que isso não é verda
de. E não é verdade porque ainda hoje, por eXem
plo, não se tem reposto nada dentro da Previ
dência, Senador Nelson Carneiro, nada de uma 
reserva de contingência, que é a garantia para 
um órgão como a Previdência Social. Gasta-se, 
talvez, nababescamente, em uma porção de ou-
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tras coisas, JT!as nãd se teve o cuidado de apro
veitãr a horã das. "cigarras, a hora dos tempos 
bons, para fazer a reserva de contingência ser 
retomdda, ficou perdida durante o processo revo
lucionário, no Governo do Presidente João Figuei
redO. Devo dizer, também, com a maior sinceri
dade, foi perdida nos anos de 1981 a 1983. 

De 1981_a 1_983, a reServa de contingência 
dã -Previdência -Soi:lal foi tOda sacrificada e passa
mos a depender dos bancos para poder pagar, 
reCebendo dos bancos, por antecipação, o dinhei
ro, bancos que cobram- como se sabe- gene
rosamente, juros baixos, para não dizer o con
trário. 

__ A_ colocação do Sénacior __ Mansueto_ d_e Lavor 
é absõiutamente correta, mas não inValida o meu 
argumento na medida em que quando falo em 
decurso de prazo falo não apenas em decreto-lei. 
--o que fiz eu? Quando chegamos em novembro 

de 1983, e não tínhamos a garantia de pagar 
dezembro e janeiro -que são dois meses terríveis 
para a Previdência Socia1-, verifiquei que podía
mos pedir antecipação ·de recursos das empresas .. 
Na verdade, n8.o eram recursos das empresas, 
mas nas empresas, porque as· empresas deviam 
pagar até o décimo dia útil do mês seguinte ao 
mês vencido- a chamada competência vencida 
-os-seus empregados. Pagando os seus empre· 
gados, desde logo recolhiam deles a parte corres
pondente à Previdência Social, e corri este valor 
ficavam até o tJ;-igésimo dia, que era a sua obriga
ção corno- patronais de fazerem a remessa do 
dinheiro à Previdência Social. 

Pedi essa antecipação. Fui atacado! Houve rea· 
ção na área patronal! E o dinheiro era nosso, 
absolu~menle nossol Qual era a circunstância 
em que vivia? Ou fazia um decreto-le~ porque 
já estava no mês de dezembro e o Congresso 
Nacional estava em recesso. Fazia um decreto-lei 
para antecipar esses recursos ou teria ·que fazer 
uma convocação do Congresso Nacional, por um 
preço muito alto, para discutir uma lei. Então, 
como se aplicava, diante da restrição da Consti
tuição. a_tese em si, levei ao Presidente da Repú
blica a proposta de um decreto-lei. E fui criticado 
aqui, pelo PMDB, fui criticado pelo meu anligo 
Deputado Jorge Uequed, que critico_u violenta
mente,já pela imprensa, porque o Congress_o não 
estava funcionando, que eu estava usando o de
creto-lei. 

Eritão, quando falo em plágio estou fazendo, 
naturalmente, uma metáfora, estou fazendo um_ 

Jõgo de palavras, estou mostrando que muita coi
sa que foi aqui objeto de veementes, íncisivas 
e agressivas acusações, hoje, com os tempos mu
dados, passam a ser normais e habituais. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço o 
nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Jarbas 
Passarinho, tenho ouvido o discurso de V. Ex!' 
que vem sendo dirigido cgmo crítica ao Gove_mo 
e- ao PMDB. Gostaria de considerar a seguínte 
r_e:~~ª~ nessas críticas: em primeiro lugar, eu_diria 
que este Governo é um Governo de acordo e 
uiri Governo de transição. Portanto, não é _um 
GQvemo __ nonttal. E ele por ser um acordo não_ 
é um Governo onde o PMDB aplique o seu progra-

.. 

ma partidário porque o Presidente executa um 
documento que não é nem o programa ·âo PFL, 
nem o programa do PMDB. De modo que aí já 
vai um bom desconto. Por outro lado, Senador, 
quando vejo essas_ critic8s que V. Ex' faz, dessa 
forma, achO que elas-se refererri mais-ao paSsado 
do- qUe propria-mente ao presente. Essas crític~s 
que-v:&-está fazendo ao Governo e ao PMDB 
são muito mais aplicadas ao passado- indusive 
ao PDS a que V. Ex' ainda pertence - do que 
propriamente às ciicunStâncias que estamos en
Ír~ittãndo. É _predso deixar bem claro que a espe-
raOÇáCjl.::te eSte Governo recebeu, é algo que tem 
de ser levado em conta para se compreender 
a Inflação e essa drcunstância do desgoverno 
a que V. EX' faz reféréncia. Eu diria que o Presi
dente da República tem muito mais ligação com 
V. E,x\', ~om_Q_seuJ?artido do que, propriamente, 
com o Partido do P.i"YYD"B, ao quãl Sua ExCeléncia 
filiou-se muito recentemente. É bom que também 
deixemos isso bastante claro. De modo que, nessa 
cirCunStância, 01ide o __ PMDB é o graride Partido, 
e V. Ext fez várias referêi1cias ao tamanho, do 
PMDB, acho que esse crescimento do PMDB o 
fez mais parecido com o seu Partido. De modo 
que quero adicionar essas obseJVações ao discur
so de V. EX', dizendo, também, que talvez nem 
V. E>r' poderia fazer tantas críticas ao PMDB, como 
vem fazendo, já que Já no Pará as coisas eleitorais 
do PMDB favoreceram V. Ex', indusive para a 
sua volta a esta Casa. Por tudo isso, Senador Jar
bas Passarinho, devemos fazer uma reflexão 
abrangente, não apenas, neste momento, dos dí· 
gitos da inflaçãO atual, porque falar em dígitos 
inflacionários, temOs muito vivo na lembrança, 
o que foi esse período anterior, como foi desarru
mada a economia e as coisas administrativas do 
ponto de vista não só na eficiência administrativa, 
mas da moral administrativa. O que herdamos 
hoje dentro do Poder Público, que foi levado a 
uma verdadeira crise, foi um somatório de coisas 
que nem sabemos hoje como resolver. É s6.. de 
uma geração para outra. A imoralidade instalada 
no Poder Público, os marajás, a admissão de fun
cionários por baixo do pano, ou do poncho, que 
somam mais de 300 mil, conforme disse O Relator 
da lei que trata deste assunto na Câmara dos 
Deputados. Assim, ao falar do. presente, temos 
bem claro o passado recente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Gostaria 
de tocar em três pontos do aparte de V. Ex~. os 
quais replicarei imediatamente, pela ordem inver
sa da sua colocação. 

Em prfmeiro lugar, a minha aliança com o 
PMDB foi uma aliança limpa, feita para resolver 
um antagonismo íntemo do Estado do Pará. Dela 
se seMu o PMDB, pois elegemos o seu Gover
nador. S. Ex' está lá também com os mais de 
250mil votos dados pelo PDS. Con.SeqUentemen~ 
te, tratou-se de uma aliança limpa e decente, e 
não por trás dos bastidores ou por baixo do pon
cho. 

Da mesma forma, tive direito de receber, e ape
nas em parte recebi, os votos do PMDB. Mas basta 
comparar a votação de 1982 com a de 1986 
para se verificar que quem me sustentou foi gran· 
de parte do pessoal antigo da ARENA, que foi 
para o PMDB dadas as circunstâncias que vive
mos neste País de não termos Partidos sólidos. 

V. fr fala hoje com uma certa ênfase na gran· 
deza do seu Partido. Prepare-se, porque V. EX' 
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vai sentir o mesmo que senti. V. EX' Vaf ver esse 
Partido, que começa a ser repudiado pela sua 
ala esquerda, que, na linguagem utilizada por V. 
EX"' ainda é a ala do palanque e não a do Governo; 
V. Ex', repito, deve se preparar para ver também 
o seu Partido fracionarMse ideclinavelmente. Este 
é o primeiro ponto. 

Houve uma questão de reciprocidade. Mas eu 
não fico preso, por esta reciprocidade, a ter uma 
posição de não poder abrir a boca, como se V. 
EX', ou-o seu Partido não me tivesse chamado 
no Pará e ter dito: "Agora o senhor vai ser Senador 
pelos votos do PMDB". Eu o fui por uma aliança, 
a AJiança Democrática paraense, e der também 
a minha contribuição. De maneira que considero 
que estamos absolutamente quites. 

Em segundo lugar, V. EX' fala que o Presidente 
da República é mais ligado-a nós do que ao seu 
Partido. Isto prova que V. Ex" nunca absorveram 
nem absolveram Sua Exce1ência. Nunca o absol
veram porque foi o antigo Presidente do PDS, 
e nunca o absOJveram porque não o consideram 
como um dos próprios. No entanto, o Partido 
de V. Ex" está cheio de pessoas que saíram da 
antiga ARENA e do antigo PDS e que foram 
muito bem aceitas porque era bom _aceitar para 
poder galgar, no Colégfo Eleitora~ à inaiOiía de 
que V. Ex~ precisavam para fazer o Presidente 
da República. 

V. Ex"' não tinham a maioria, tinham recebido, 
nwna eleição, o número de votos que não lhes 
garantia a maioria do Colégio Eleitoral. Este Colé
gio estava garantido. Daí a razão de sair para as 
eleições diretas, para fazer com que se neutra
lizasse imediatamente a vitória que ainda tinha 
sido do PDS. E, depois que houve a dMsão do 
PDS, houve exatamente a incapacidade de_ ter 
, uma candidatura nossa, que nos abrigasse, que 
nos polarizasse, é que V. ~encontraram a saída, 
que lastimo muito que _não tenha_&ido para nós 
ainda hoje estarmos dando os parabéns a respeito 
do que seria a vida do Dr. Tancredo Neves. Fosse 
ele vivo ainda, acredito que muitas coisas aqui 
que nós estamos falando fosSem. diferentes. 

E, a primeira parte qué V. Ex' tocou e que agóta 
lastimavelmente me escapa pela ênfase que dei 
à segunda parte. 

O Sr. Dln::eu Carneiro- A herança da dívida 
externa, a moralidade pública. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Que 
chances V. Ex' me dá para a herança! V. Ex' e 
seus companheiros de Partido, o seu Presidente:: 
de Partido, todos falam hoje na oitava economia 
do mundo - que n,ão é na verdade, é a décima. 
É -a oitava mi economia capitalista, é a décima 
no mundo geral. V. El<' sabe que safmos de qUa
dragésima oitava, em 1964, para oitaVa em 1984. 
I:: essa a diferença. os--dez primeiros ànos do 
processo revolucionário foram de absoluto êxito 
na política econômica brasileira, os dez seguintes 
foram conseqüência de uma desordem ec_onô
mtca mundial. Queira V. Ex' ou não aceitar o_argu
mento, ele é absolutamente irrespondível. Tive
mos dois choques de petróleo, o choque de 1973 
e o pior de todos que foi o choque de 1979. 
Passar o petróleo de dois dólares para 14, depois 
para 34 dólares, vendido a 40 market Spot, não 
havia economia dependente, como é a nossa, 
que resistisse. E V. Ex' fala exatamente nesse pro
blema da economia. A herança que V. EX' recebeu 
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fOI de -8-bllhões de dólares líquidos para serem 
utilizados pelo Ministro da Fazenda, do Partido 
de V. Ex', para comprar tampinha de cerveja, para 
comprar arroz podre da Trulândia, para comprar 
milho, para compar artigos de subsistência de 
que precisamos e temos no Brasil. Essa é a heran
Ça, nobre Senador Dirceu Carneiro. A herança 
que nós, com muito orgulho, demos a V. EX', 
a herança déi tolerância, a herança de verificar 
se era- a hora, se era chegado o momento de 
abrir, de fazer a abertura para a democracia brasi
leira. Fui Uder de Governo e tenho a honra de, 
como Uder de Governo, aqui ter votado e dirigido 
a votação para a anistia, depois da anistia para 
a reformulação partidária, para dar a aritigos líde
res políticos que não tinham chance se o Partido 
de V. ~ tivesse tido êxito na proposta de anistia 
que fez. Se V~ EX'_ estivesse nõ PMDB naquela 
altura - acho que não estava aqui - visto ser 
vitorioso o ponto de vista do PMDB, V. ~ verifi
Cariã que homerls como Leonel Brizola, Miguel 
Arraes e Luiz Carlos Prestes não teriam sido anis
tiados, porque a proposta do PMDB anistiava de 
1964 J)ara frente e não para trás, a nossa era 
muito mais generosa. Então, votamos isso, vota
mos a política salarial modificada. Fomos os que 
demos as primeiras modificações que o nobre 
Senador Nelson Carneiro, aqui, comigo, propu
semos urna vez, e não tivemos êxito, naquela altu
ra;-que era ·a rnoc(jficação semestral da política 
salarial. Então, hoje, V. Ex' fala em herança como 
quem pegou um País inteiramente anarquizado 
e arrebentado, pegou um País em evolução de 
nOvo, pegou um País que, outra·--vez Crescíã: 
V. Ex" não pode desmentir esses dados. 

O Sr. Dirceu Carneiro - E a divida externa 
em evolução também ... _ 

O SR. JARBAS PASSARJI'IHO - Exalo, 
também ela. Mas a divida está toda aí, ao contrário 
de outros países do mundo que não podem expli
car onde ela está. A dívida está em ltaipu, em 
Tucuruf; está na espansão da Eletrobrás, está na 
éSj:iãitsão da Petrobrás. Toda ela está ai. Houve 
alguns projetas, evidentemente, que não tiveram 
êxito- eu acho que sim. Agora, acho interessante 
qual é a solução que V. _Ex!' tem dado à dívida 
V Ex' tem estadO no poder deste 1982, nciS Gover. 
nos dos Estados - no metrô de São PauJo, do 
Governador de V. EX', no met(ô do Rio de Janeiro, 
dos Governadores que não foram da- ARENA e 
nçm do PDS, mas Já está a dívida, nobre Senador. 
O que nós termos é calado e, erroneamente cala
do, dentro deste tipo de acusação que ganha um 
grande efeito no palanque, mas que dentro de 
uma coniissáo téCnica não. 

--~OSr. EdisonLobão--Permite-meV, Ex" uril 
aparte? 

OSR.JARBASPASSARII'IHO-Agradeço 
a V. Ex• pelo aparte e, naturalmente, a oportu
nidade que me deu ser um pouco mais veemente 
na defesa do meu passado, do qual muito me 
honro. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Exatamente. Nobre 
Senador - s6 para encerrar esta participação 
- verifico que V. Ex!' se sensibilizou muito por 
estes esmaeddos argumentos que apreSentei 
aqui... 

O SR. JARBAS PASSARIJ'IHO - Não fo
ram esmaeddos ... 

O Sr. Dirceu Carneiro- ... que não foram 
profundos e nem foram bem articulados ... 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Se V. Ex' 
me permite, eles não foram esmaecidos, foram 
muito bem dirigidos à.té com uma ironia perversa. 
Mas como V. ~ não conhece o Pará, como, 
provavelmente, V. Ex" ouve e, ao ouvir, interpreta 
apenas as vazes do seu Partido, V. Ex" não sabe 
as razões que tenbo com o próprio PMDB do 
Pará. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Em resumo, nobre 
Sehador Jarbas Passarinho, o que deu para verifi· 
car é que estas observações superficiais que fiz, 
acabaram disviando toda a sua rota e atenderam 
os apelos do fogo lateral. 

O SR. JARBAS PASSARJI'IHO - Neste 
ponto V. Ex!' saíu vitorioso. É um erro grave de 
tática atender ao fogo lateral. 

Ouç_õ, com muito prazer, o ilustre Senador Ecfj. 
son _Lobão e concluirei, Sr. Presidente. 

O Sr. Edison Lobão- Serei muito breve. 
Quero, apenas lembrar a V. Er que um dos últi
mos ates do ex-Governador Franco Montoro, em 
São Paulo, foi o de inaugurar uma importante 
obra, durante a qual S. Ex" proferiu um pesado 
discurso contra a dívida externa, ao cabo do qual 
um de seus awciliares tomou a iniciativa de lem
brá-lo de que estava inaugurando ali, precisamen
te, uma estação do metrô, tendo sido construído 
com a poupança externa. 

O SR. JARDAS PASSARII'IHO - Tenho 
o melhor relacionamento com o ex-Governador 
Franco Montoro. Mas, lembro-me aqui dele uma 
vez, acusando violentamente o Governo de esban
jai Qi:iSólhl.:i, (Jüando dizia que os Srs. Ministros 
usavam jatinho HS. Eu, em brincadeira, dizia a 
S. Ex": Perdão, nobre Senador, não é a gasolina, 
é a querosente. O avião é propulsionado a quero
sene. 

Mais tarde, o nobre ex-Senador, já então Gove
nador de São Paulo, compra um avião a jato para 
seu governo. Esse avião ajato leva-o de São P.aulo 
à Capital do Paraná, Curitiba. Lá o esperava um 
carro à gasolina, do melhor padrão, e qve era 
do Governo do Estado_de_São Paulo, paraJevá-lo 
até o local onde havia uma cerimônia sja qual 
devia S. ~ participar na Capital do Paqrná. [)e.. 

pois de terminada a cerimônia, S. Ex• pega o 
mesmo carro, placa de São Paulo, do Governo 
do Estado, volta para o aeroporto e toma o seu 
avião privado e particular. S ~gastou o auto
móvel_e o avião. De modo que isto é bem nítido 
daquilo que se diz em linguagem vulgar: uma 
coisa é ser estilingue, nobre Senador Nelson Car
neiro, a outra é ser vidraça. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- V. & me 
permite um aparte? 

OSR. JARBAS PASSARI_I'IHO - Ouço 
V. Ex• 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho.- Estava 
prestando atenção ao seu pronunciamento e me 
chamou atenção aquela parte em que foi feita 
a profissão de fé em defesa do decreto-lei. Iria 
apartear exatamente sobre isto, apenas para fazer 
algumas ... 
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O SR. JARDAS PASSARINHO- Mas não 
o decreto-lei indiscriminado. FIZ urna defesa, co
mo o nobre Senador Mansueto de Lavor, concor
dando com S. EX' e achando que o decreto-lei 
pode ser usado desde que com parcimónia, den
tro do que a Constituição prevê. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Eu iria exa
tamente apartear sobre isso, mas, infelizmente, 
V. Ex".logo mudou de assunto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Fui obri· 
gado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Mas, ape
nas queria dizer que o decreto-lei tem uma história 
muito triste no Brasil, desde o tempo em que 
foi criado para ser utilizado pela primeira vez, de 
tal sorte que carrega na sua existência momentos 
terríveis para a administração brasileira. Agora, 
a utilização moderada do decreto-lei talvez inspire 
exatamente o seu desaparecimento para o surgi
mento de uma outra solução pela qua1 pelo me
nos fujamos, por questão de dignidade e honra, 
desse instrumento que não nos· é tão foworável 
se foiTTlOS cantar .sua históda e as soluções encon
tradas para a administração brasileira. Somente 
isto. · 

SR. JARBAS PASSIIRII'IHO - Pois não. 
Concordo plenamente com V. Ex'. Qulsera eu 
que tivéssemos um instrumento que não desse 
ao Presidente o direito de, usando eufemismos 
e interpretações mais largas do que um raciocínio 
cartesiano permitiria, Proclwir centenas e cente
nas de decretos-lei. Saiba V. Ex' que ternos aqui, 
se nélo estou equivocado, mais de 120 decre
tos-leis, alguns dos quais ainda do tempo do ex
Presidente, General João Baptista de Oliveira Fi
gueiredo, mas a grande maioria já da Nova Repú
blica sobre os ma!s variados assuntos, inclusive 
no campo econômico como o Plano Cruzado que 
foi baixado por um elenco de decretos-lels. 

Ouço, fmalmente, Sr. Presidente, o nobre Sena
dor Virgilio Távora, para ·Chegar ao término do 
meu discurso. 

O Sr. Vlfgílio Távora - Eminente Senador 
Jarbas Passarinho, quando V. f:xl' .. aqui citou,
e a nossa profissão de origem traçava um objetivo 
-que a força principal para ela se dirige e quando 
há os chamados "ataques diversionárlos do inimi
go", ele não se desvia e vai justamente para o 
chamado 0-1, há também a regra de que eles 
se cobrem e continuam em direção ao 0-l. Permi
ta-me, então, dar-lhe a cobertur.; a fim de que 
V. Ex" prossiga o 0-1. Digo simplesmente, repe
tindo o que foi perguntado em programa de televi
são, quando múltiplos e numerosos, como sem
pre, na representação do programa - era mesa
redonda - do eminente representante de Santa 
Catarina, faziam projeções semeihantes a esta 
Diríamos um, dois, três. (Jm - pergunta de qual
quer um dos ouvintes, no caso a_ qualquer um 
dos Srs. Senadores aqui, se no dia 15 de março 
de 19_85-a situação do povo brasileiro es1ava eco
nomicamente melhor ou pior do que agora. En
tão, não vamos nem ernltir aqui conceitos oPina
tivos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO· É uma boa 
comparação. 

O Sr. VIrgílio Távora- Segundo, vamos di
zer claramente, que o atual Governo do PMDB, 
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porque a direção económica deste Governo, in· 
contestavelmente, está nas mãos- do PMDB, vai 
passar para a história não só como não tendo 
atacado o fato conjuntura], mas corno tendo fe· 
chado os olhos aq fato estrutural. Ao se resolver 
através de Plano I, Plano D - não vou me referir 
nem a seus nomes, porque havía a remendar 
no momento, em janeiro de I 986, já com um 
ano praticamente de seu mando, mas principal
mente quando se vê acelerar a obsOlescência de 
todo o nosso parque industrial, o que nós vemos, 
por parte dos dirigentes da politica econômico
finanCeffa deste Governo, é um fechamento de 
olhos. Deus perrrtita que estejamos errados e os 
outros certos, e nós não vejamos a obsolescência 
que está se pronunciando atualmente, e que, por 
fa1ta dos investimE::ntos feitos, não podemos no 
momento parar a sua corrida, E por quê? Porque, 
o que menos se pensa hoje em dia, o eminente 
Uder do Partido de .quem aparteou V. 'Ex~', no 
caso o Senador Mauro Benevides, é do Nordeste 
e sabe perfeitamente do que n6s estamos sofren
do por falta justamente da ap)icação, dentro dessa 
política económica, de príoridades para o investi~ 
menta," por exemplo, no setor energético do No r· 
.deste. Apesar, faço justiça, de todos os esforços 
que o Ministro do setor respectivo tem feito para 
receber; porque Engenharia, de uma maneira ge
ral, é uma arte em que o técnico pode produzir 
com cruzado - estou adaptando ao português 
- o que qualquer tolo faz com dois, mas com 
zero, só·"santo". 

Eminente Senador, releve-me o aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Obrigado 
a V. EX" Vamos ainda aproveitar um pouco do 
fogo lateral do Senador Dirceu Carneiro e falar 
sobre a corrupção. 

S. EX fala agora como se fosse um bando de 
"filhas de Jll\aria" que tivessem ficado revoltadas 
porque passaram por uma zona não muito con
ceituada no passado. E, no entanto, o que vemos 
é que nesse_ campo também o Governo é inde
fensável. 

Vrmos_ aqui - refiro-me aos Srs. Senadores 
Mauro Benevides e Nelson Carneiro, que fomos 
companheiros no Senado duréUlte 8 anos- com 
que veemência se atacava a questão da "Coroa
Brastel", nunca se provou; com que se atacou, 
com razão, o desvfo do dinheiro público para 
apoiar determinadas empresas que estavam em 
dificuldades. Tudo isso se renovou agora e da 
pior maneira: o escândalo do Instituto Brasileiro 
do Café, por exemplo, quase salpica de lama um 
notável Embaixador brasileiro; esse escândalo 
morreu; nada se fez, nada se procurou resolver. 
E vários outros tipos de escândalos mais recentes 
que têm aparecido. O próprio problema da com· 
P!"~-nobre Senador Dirceu Carneiro, de gêneros 
de subsistência, que apodreceram nos armazéns; 
nada aconteceu corno resposta. Diria a V. Ex' 
que a- corrupção, infelizmente, aqui, nesta Casa, 
eu disse _uma vez ... 

O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador jar. 
bas PasS_i!rinho_,_ exist~_ uma_CQ[nisSão de ln(JÚérlto 
sobre este assunto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - <;:omis
são de lnquéritol No País em que vivemos, quando 
se_ quer uma comissão, para dizer que ela vai 
funcionar, diz-se comissão de alto risco; quando 
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é inquérito, é inquérito rigoroso; se não for inqué
rito rigoroso não é inquérito. Por aí já se vê que 
os inquéritos são como ~e inquérito que vai 
ser feito agora na Câmara dos Deputados. para 
caracterizar o procedimento incorreto de alguns 
Constituintes, anteontem. V. EX' vai ver no que 
vai dar o inquérito. Infelizmente, esta matéria está 
toda ela virgem de uma ação corretiva; as mesmas 
coisas foram feitas com maior ênfase, 

O que estou querendo fazer em relação a~ meu 
passado-V. Ex-' diz muito bem que estou trazen
do o passado para o presente - é para mostrar 
que muitas coisas no passado, que foram agressi
vamente atacadas, tinham razão de ser, precisa
vam ser feitas. 

Hoje, o Governo não está livre de ser jogado 
na rua da amargura, pelos exemplos de corrupção 
existentes. Nos Estados, idem, idem. lnfe1izmente 
-corno disse eu aqui uma vez, e não sou leniente 
com a corrupção, não sou conivente com e]a, 
graças a Deus acho que na minha vida parla
mentar, na minha vida pública, relativamente lon
ga, não se pode apontar um fato em que eu me 
comprometa neste campo- entretanto, entendo 
que a cOJTUpção ê condenável em todos os casos, 
mas só é intolerável quando _é _o Governo que 
a patrocina. 

O Sr. Nelson Camelro- Permite-me V. EX 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. 

O Sr. Nelson Camelro -Todos esses fatos 
que V. EX' aponta resultam, exatamente, da prática 
do presidenciaJismo imperia1. Porque se houvesse 
wn parlamentarismo, esses fatos teriam sido trazi
dos ao Congresso, ao Parlamento, e o Parlamento 
puniria ou não, destituindo o primeiro-ministro 
que ficasse conivente com eles ou, ao menos, 
conivente por omissão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concor· 
do que neste caso o argumento de V. Br é precio
so, porque haveria uma transparência dentro do 
próprio Congresso. Mas eu mostraria a V. EX' paí· 
ses com parlamentarismo vigente onde a corrup
ção é a tõnlca. Perdão, Senador, mas o problema 
está no homem. Como eu dizia, só acabará a. 
conupção quando o último homem sair da face 
da Terra, tendo o cuidado de levar pelo braço 
a última mulher, senão ela continuará. 

Sr. Presidente, o meu papel não era, evidente
mente, apenas o de fazer criticas. Tenho wn papel 
que me parece construtivo. O nobre Sena:dor Dir
ceu Carneiro disse que o Presidente da República 
é mais meu amigo do que de seu Partido. Devo 
uma reciprocidade à amizade do Senhor Presi
dente. Realmente, somos amigos, o que tem difi· 
cultado a minha atuação de üder. Muitas vezes, 
digo: "Cala-te boca!", para não ferir os sentimenH 
tos de fraternidade. E não sei se isso seria feito 
por _todos que tivessem a missão e a condição 
de Oposição. ··• ··· · 

Mas quero salientar a V. EX' que--deposito, ainda, 
as minhas esperanças, particularmente no Partido 
majoritário das duas Casas. Que no anO de f988, 
no meu entender preferentemente sem eleições 
presidenciais, porque teinos um ímenso papel a 
re:a1izar; vamos, ainda, fazer a Constituição~- que 
não deve, na melhor das hipóteses, estar ultimada 
antes de março; depois, temos centenas de remis
sões no texto constitud<;maJ, a lei complementar 
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e a lei ordinária. Precisamos completar tudo .isso 
para, depois, então, vir a moldura, (Jue seria a 
eleição presidencial, fosse para o presidencialis
mo, que tanto revolta o Senador Nelson Carneiro, 
fosse para o parlamentarismo que tanto me desa
grada, não revolta, mas desagrada, e creio que 
pagaremos um preço muito alto, se ele for editado 
no Brasil. 

A minha esperança, repito, Sr. Presidente, é que 
o Partido do Movimento_ _De:rnocrátiço Brasileiro, 
como principal responsável pela conduta politica 
do País, possa encontrar no ano de 1988, ao lado 
da oposição que fazemos e continuaremos fazen
do, rumos que garantam à sociedade brasileira . 
tranqüilidade e desenvolvimento. (Muito bem! Pal
mas. O orador é efusivamente cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. JãitMs ~ssa
rlnho, o-Sr. Humberto Lucena, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada 
pelo Sr. Francisco Ro/Jemberg, Suplente de 
SecretáriO: · - · 

Durante o discurso do Sr. Jarb8s Passa
rinho, o Si. FrancfS_Co RoUemberg. Suplente 
de Secretário. deixa a cadeira da Presidênda 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Edison lo
bão, como Líder do PFL 

O SR. EDISON LOBÁO (PFL- MA. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, V. EX' nOs ·convocou p211ra esta 
sessão, na manhã de hoje, para as despedidas 
regimentais. Estamos chegando a termo da 1" 
Sessão Legislativa da atua1 Legislatura. Tivemos 
um ano cheio de alegrias, mas~ também, repleto 
de tristezas. As tristezas devem ser exorcizadas 
para que as alegrias - poucas que sejam -
nos fiquem a retemperar a nossa alma para as 
bata1has e as lutas do próximo ano. 

Devo começar por reconhecer em V. Ex' o Pre
sidente que conduziu esta Casa com Competência 
e espírito público. Devo analisar também o esfor
ço feito por V. ~ para que o Congre~o fosse 
mantido funcionando em 1987. A idéia inicial era 
de que apenas funcionasse a Assembléia Nacio
nal Constituinte, deixando o Congresso Nacional 
à margem e sem poder analisar a_questões funda
mentais, algumas delas transcendentais, para a 
vida da Nação brasileira. Não poderíamos, e V. 
Ex" percebeu isso nitidamente, deixar de ter o 
Congresso aberto para exaininar as mensagens 
que aqui chegaram, de um modo geral de pedidos 
de recursos para as atuais prefeituras e para os 
Governos peemedebistas dos nossos Estados. 
Congratulo-me com esses Governos que taritos 
recursos receberam, na esperança de que estejam 
realmente a aplicá-los em beneficio do povo, em 
beneficio de sua gente e para o cresdrhento deste 
País tão sofrido, mas de tamanhas perspectivas 
para o futuro. 

Sr. Presidente, o Brasil vive hoje um clima de 
democracia plena, que decorre, em primeiro lu
gar, da convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, hoje em pleno funciOnamento. Mas 
decorre, também, do espfríto democrático do_Fre
sidente da República, do Presidente José Samey, 

que fanaticamente tem cumprido - e não sei 
se a expressão é exatamente esta -a carta-com
promisso que herdou da Aliança Democrática, 
que levou ao poder Tancredo e Samey. O Presi
dente colocou este documento sobre sua mesa 
e fez dele a sua blblia, e fez dele o seu dogma. 
Curripriu, um por um, todos os itens da carta
compromisso, embora tantas e tantas vezes tenha 
sido criticado e tenha sido até acusado de virar 
as coStaS pa.-ra os- Partidos que o elegeram. 

S. Ext, o Presidente da República, envolvido 
com o Plano Cruzado I, que causou a euforia 
desta Nação, viveu depois a ressaca daquele mo
mento. A felicidade não foi duradoura;- foi sufi
ciente apenas para servir a determinadas gestões 
eleitorais, cujo resultado nós hoje conhec_emos. 

Sr. Presidente, o Presidente Samey, que dispõe 
no Congresso Nacional de ~a larga maioria, 
de fato não a PossuL As críticas que S. Ex' recebe 
e a falta de solidariedade nos momentos de an
gústia, solidariedade que era exuberante no fastí
giO do Plano Ouzado, isto tudo lhe criou uma 
carga de dificuldades com a qual ele tem de dirigir 
este País, mas cóm extremas dificuldades. 

A Constituição que estamos votando, e que foi 
apontada nas campanhas eleitorais como uma 
esperança para o povo, espero que ela continue 
sendo uma esperança.·~ será uma esperança 
maior, e talvez uma realidade, na medida em que 
pudermos corrigir os excessos que foram feitos 
na Cbhl.issão de Sistematização. 

A Constituição como um todo não é má~ r:nas 
vinte ou trinta de seus dispositivos conseguem 
de fato tisnar a sua perfeição, obstruir os cami
nhos dà sociedade brasileira e conduzir-nos. peri
gosamente, Pára a inviabilidade nacional. 

É por isto que quando hoje ouço as crit;i.cas 
ao Centrão, este movimento que nasceu de baixo 
para demonstrar que- a maioria da Assembléia 
Nacional Constituinte não está de acordo com 
aquilo que uma minQti<U~~borou em nome de 
todos,_este _Centrão está destinado a cumprir um 
grande papel na sociedade brasileira. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.~ 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex' 

-_O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• acaba de 
dizer que o trabalho da Comissão de Sistema
tização, _que _se _derrama por mais de trezentos 
artigos, tem vinte ou trinta artigos que merec_em 
reformas. Ora, V,_Ex' é um experimentado parla
mentar, nenhuma Comissão oferece um trabalho 
que não possa ser retocado pelo Plenário, e ne
nhuma obra humana terá tido tão poucas imper
feições ria História do Parlamento do que esta 
a que V. Ex" acaba de se referir. Trezentos e tantos 
artigos, Centenas de artigos e somente vinte ou 
binta merecem reforma! E V. Ex" reduziu apenaS 
a vinte. Veja V. EX' que o trabalho é digno dos 
que o redigiram. Basta corrigir esses eqUívocos, 
que são comuns em toda ob@ humana, que V. 
Ex!', eu e todos praticamos, com a melhor inten
ção. Portanto, n6s devemos louvar o trabalho da 
COOiiSS-ao,que nao-erifiimaconstituinte, era Lima 
Comiss.ão __ que opinava sobre emendas e sujeita 
ao CrivO; ElO ãpiausO, à crítiCa e à revisão do Plená
rio. Apenas -o que há, quanto ao Centrâo, é pro
testo çontra algumas imposições regimentais, e 
não contra o direito da maioria do Congresso 
de rever esses ou aqUeles diSpOsitivos que· sejam 

considerados imperfeitos ou prejudiciais. Mas d 
trabalho da Comissão de Sistematização deve séf 
exaltado porque ali estiveram representantes d-e 
todos os grupos sssspartidários, de todos os parti
dos e nenhuma disposição foi ali imposta pdf 
qualquer Partido. O PMDB tinha 49 votos, esseS 
49 votos, se votassem unidos, imporiam toddS 
os artigos à Comissão. No entanto, esses 49 votoS 
se dividiram constantemente em todos os artigoS; 
e cada artigO representa a contribuição de todaS 
as forças partidárias ali representadas. É possível, 
como V. Ex" Proclama e n6s reconhecemos, que
haja dispositivos que não foram tão felizes quantO 
outros, ou que mereçam ser r_eparados, mas issO 
não diminui o trabalho daquela Comissão, e V. 
EX' acaba de dizer que somente vinte merecerir 
reforma. Pois, se num trabalho de trezentos e tart
tos artigos, s6 vinte merecem reforma, veja V. 
EX' que acaba de fazer o maior elogio àquel'ã 
Comissão, que trabalhou durante dois meses, dià 
e noite, na esperança de trazer o melhor trabalhO 
possível ao exame do Plenário da Assembléia Ná~ 
cional Constituinte. 

O SR. EDISON LOBÃO - Ao agradecer 
o aparte do eminente Senador Nelson Carneirõ, 
devo dizer que S. Ex' não se opõe aos meus argct
mentos, até vem em socorro deles. Em verdade, 
não estou a criticar a grande parte da Constituiçâ"õ 
votada, estou apenas dizendo que vinte ou trii!ã
artigos precisam ser alterados, sob pena de in~
bilizar a Constituição inteira. E bastaria, Senaáôr 
Nelson Carneiro, apenas um artigo que, tal fos'S'é 
o grau da sua infelicidade, e nós teríamos uma 
Constituição inviável. 

Mas são apenas vinte ou trinta. Estou de acorao 
com V. EX' Vamos corrigi-los, e para isso nasceu 
o Centrão, que hoje é objeto das maiores críticás, 
de um levante_ até, daqueles que procuravam ín
viabilizar o Brasil através de urna Constituição, 
naquilo em que ela precisa ser alterada e que 
a torna inviável também. 

O Sr. Virgílio Távora- PermiteMme V. El' 
um aparte? 

o-Sr.--JoiO Lobo - Permite-me v. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Vou concetlet 
um aparte ao eminente Senador Vlfgilio TáVof'! 
e, em seguida, ao meu eminente colega JOãO 
Lobo. 

O Sr. _virgílio Távora- Eminente Sena"dot-, 
inicialmente, fazendo um pouco de humoriSfffó, 
para baixar a pressão da sessão, diria a V. ~ 
que está aí, até que a aliança do PFL .coltl d 
PMDB não está tão deteriorada assim. Havia peâi~ 
do o aparte muito antes do eminente repré~ 
tarite do PMDB, e Y EX', muih-êoeiEüiteiT:Iefi.le, 
deu a seu aliado ess~ prf~azia. 

O SR. EDISON LOBÁO - Peço desculpá§ 
a V. Ex' 

O Sr. Virgílio Távora- Feita esta peqUena 
obse~ção~ diria a V. EX, Senador, que so~ 
suspeitos. Aqui presentes estão o Presiden~_ da 
Comissão, oSenádor Moriso Arinos, um dos Vice
Presidentes, o nobre Senador Jarbas Passa_rffifi:õ, 
um dos Relatores auxiliares, que está falandO no 
momento, além de outros colegas que a ela-jier
tenceram. O que se pode dizer, o que se pOOe 
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criticar, não é a Comissãõ, é o Regimento. Dize
mos isto de coração muito aberto, porque fomos 
contra a aprovação desse Regimento, porque sa
bemos que a Aritmética parece ser -a dência qlie 
hoje é mais ausente quando qualquer desses di
plomas disciplinadores do funcionamento de ór
gãos legislativos é consultado. Apenas é que os 
prazos que foram dados a esta ComiSsão, a ma~ 
neira absolutamente absurda como esse Regi
mento se estruturou é que levaram a esta Comi$.. 
são ter angústia colossal, porque passou vendo 
o tempo se escoar eni iT1ilhares e milhares de 
emendas que, nenhum Regimento permite de_ve
ras apresentar, lhe foram submetidas. Mais ainda, 
a constituição da própria Comissão, segundo as 
tendências ideológicaS, não foi o corte vertical 
do Plenário, mas iSso se deve a uma escolha pes
soal do Líder aliada de V. Ex" Quanto ao trabalho 
da Comissão, temos certeza de que o futuro fará 
ue deram tudo de si dentro desta Comissão: da 
Presidência às Relatarias, do mais obscuro dos 
seus membros até aquele que não saía da tribuna, 
qualquer um deles, de que justamente vai-lhes 
dever o Brasil, não pelo que fizemos, mas pelo 
que evitamos que fosse feito nâo pelo que constrií
mos, mas pelo que evitamos que fosse destruido. 
Se democracia é maioria, como afirma o órgão 
a que V. & pertence, o Centrão, a democracia, 
também na Comissão de Sistematização, havia 
que_se exercer. Lá houve o voto de uma maioria. 
Se a inãioria representava ou não - e nós acha
mo-s que não, pelas palavras atrás citadas, e isto 
é outra coisa, o pensamento do Plenário, nos seus 
cortes verticais atrás citados, muito bem. Mas, 
realmente o trabalho da Comissão de Sistema
tização, o trabalho de grupos paralelos, não ofi
ciais, como o Grupo dos 32, ao Qual, honrosa
mente, me fLiiei, do Projeto Hércules, dos Projetas 
1 e 2, Ícaro e Tântalo, que tornaram possível, 
pelo menos, se organizar os Relatórios Cabral 1 
e Cabral 2, isso não pode ser ignorado. Porque 
o que houve, pelo Regimento, o que chamavam, 
deterioradamente, em termos mentais, de Fran· 
kenstein, todo mundo, era. única e exclusivamen
te, fruto do cur'ilprírrieritc>"integral do Regimento. 
O Si. -Relator- e fico muito à vontade para dizer 
isso, auxiliar seu que fui -não podia fazer outra 
coisa que não aquilo. Este esforço extremo que 
hoje está sendo negado, levado à rua da amar
gura, como de pessoas que não tinham noção 
da sua responsabilidade, esse esforço tem que 
ser reconhecido. Existem excessos. Existem, por 
exemplo - só para citar um trecho, não vamos 
aos mais polêmicos - a imprescritib_!!!d!=ide das 
ações do trabalho. Nao há ConStituiçãq no mundo 
que diz isso. Foi exaisso porque urna maioria 
ocasional, lá dentro, assim se pronunciou. Mas 
esperamos V. Ex>', que tém a maloría no Plenário, 
que corrijam. 

O SR. EDISON LOBÁO -Esperamos con
tar com· o voto de V. Ex~. também. 

O Sr. Virgílio Távora -- N~o pertenço ao 
Centrao ... 

O SR. EDISON LOBÃO- Esperamos con
tar com as teses de V. Ex" 

O Sr. VirgíUo Távora - ... mas não tenha 
a menor dúvida de que as causas que se nos 
afigurarem certas e justas, aquelas em que fomos 
votos vencidos dentro da Comiss!o- isso é fácil 
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de verificar, porque a votação era pública - que 
nesse, como em outros que achannos não esta
rem de acordo com a nossa consciência, e vários 
outros, não tenha a menor dúvida, que terão meu 
voto contrário até o último dia. Na realidade, emi· 
nente Senador, não vamos apreciar aqui o Cen
trão como órgão direitista, como órgão reado
nário, nada disso, porque achamos que V. ~ 
estão no seu direito, estão bem intencionados, 
não temos a menor dúVida, querem participar, 
nos fazem profunda injustiça, porque, no inicio 
do trabalho constituinte_ deste ano, eram V. &, 
era a extra-Comissão de Sistematização que tra
balhava, e nós _estávamos calmos e tranqüilos -
está aí o Presidente Afonso Arinos para provar, 
calmos e tranqüilos, praticamente discutindo o 
sexo dos anjos dentro da Comissão - até .que 
a nós chegou o resultado do trabalho profícuo 
dessas diferentes Subcomissões e Comissões Te
máticas. Desculpe o alongado do aparte mas não 
acho ocasião melhor, perante esse foro privile
giado, pelo menos para mim é o maior, é o mais 
privilegiado do Brasil que_ é .o Senado, de fazer 
esta profissão de fé na Sistematização, com exces
sos que devem ser cortados, sou o primeiro a 
reconhecer, fez em beneficio da Constituinte, em 
beneficio do Brasil 

-o SR. EDISON LOBÃO- Nobre Senador 
Virgílio Távora, evidentemente, a Assembléia Na
cional Constituinte representa o pensamento da 
Nação brasileira, do povo brasileiro. Não há a 
ril~enOr dúvida quanto a isso. Mas a Comissão 
de Sistematização nâo representa, sequer, o pen· 
sarnentO da Assembléia Nacional Constituinte. 

É claro que ali estavam eminentes represen
tantes ... 

OSr. VIrgílio Távora- Quem indicou os 
membros dessa Comissão, eminente Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO -Quem indicou? 
Respondo a V. Ex' Foram Lideres que indicaram. 
lsto quer dizer que o Líder é infalível no tocante 
ao exame dos impulsos da opinião pública? 

O Sr. VIrgílio Távora Não queremos dizer 
que seja infalível, mas justamente ... 

o sR. EDISÔN LOBÃO- Será que o Uder 
é um representante inflável, como disse, da opi
nião pública? Se o Líder representasse o consenso 
de_ toda a opinião pública, não necessitaríamos 
da função dos Srs. Constitl:li~t~s. 

O Sr. Virgílio Tá\fora - ... mas justamente 
transmitir aos Srs. Lideres- e seria muito _cobra· 
do isso- e não dizer como foi a Comissão organi
zada. E isso, sabe V. Ex' o meu pensamento: a 
Comissão a que sempre me bati devia ser um 
-corte vertical do Plenário. 

O SR. EDISON LOBÃO- E não era! 

O Sr:. Virgílio Távora- Mas, ce~ ou errada, 
a Comissão_ foi constítuida pela indicação regi
mental dos seus Lideres. Votamos contra. V. Ex-, 
se tem boa memória, lembrará como foi a votação 
desse Regimento. AmigO peSSOal, effibora adver
sário do Senador Fernando Henrique Cai-doso, 
o digno Uder aqui, não da Coristituinte - do 
PM.DB, disse-lhe eu: "Fernando, olhe as mons
tryosid<tdes que __ esse Regimento vai dar lugar. 
"Mas desta constatação, para uma condenação 
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total absoluta, como vejo ag(_)ra nos jamais. A 
Comissão de Sistematização,_ eminente Senador, 
parece que é composta de leprosos, desculpe 
dizer-lhe o segWnte; que se fez tudo errado, que 
vamos acabar de_ tftulo por titulo. V. Ex' há de 
cOncordar que isso é também impossível. Passa
mos do oito para o oitenta. Isto é um exagero! 
Desculpe o desabafo. Não é o desabafo de quem 
trabalhou e_ vê o fruto de seu trabalha ser menos
prezado, não é do brasileiro que quer algo que 
represente realmente o sentir da população brasi· 
leíra. Avanços foram feitos, avanços inegáveis, 
exageros houve, exageros inegáveis, mas, cottado 
isso, o grosso desse trabalho, não tenho a menor 
dúvida -V. & até disse que eram vinte ou trinta 
artigos em trezentos e vinte e três- vejam então, 
veja bem V. Ex", como realmente é um número 
mfnimo de coisas que têm excessos. Talvez sejam 
assuntos absolutamente graves, absolutamente 
necessários de J::orreção, mas isso pode-se fazer. 
Mas, jogar fora todo esse trabalho, como vejo, 
indusive, no substitutivo que ontem me foi dado, 
por gentileza de um dos membros do Senado, 
para ler, até com uma certa ante<::edência, Senho
res, isso dai, com toda a sinceridade, é empregar 
também a força da Maioria para desmanchar pra
ticamente o trabalho de um ano de todos os Cons
tituintes, não só o nosso_,_mas também o de todos 
que o fizeram. 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Virgllio 
Távora, voltamos. de novo, ao mesmo ponto. Ne~ 
nhum de nós está aqui a diminuir ou a invalidar 
por inteiro o trabalho da Comissão de Sistema~ 
tização. 

Uma comissão que tem como presidente um 
homem da estatura moral e intelectual do Sena
dor Afonso Arinos, tem V. EJ(' como um de seus 
membros mais ilustres, e tantos companheiros 
que aqui se encontram, como o Senador Nelson 
Carneiro, e os da Câmara dos Deputados, não 
pode deixar de ser uma comissão de bom nível. 

Todavia, essa comissão, por ter representantes 
desse nível, talvez em m[noria, não foi capaz de 
impedir que excessos se praticassem. Em toda 
parte, diz o Senadoi Nelson Carneiro, o que é 
uma realidade, nós nos insurgimos contra esses 
excessos. S~rá que não querem que se conijam 
os excessos? Mas nem isto! Não queremos mais 
do que isto. Não queremos fazer uma Consti· 
tuição nova, não temos tempo para isto, a Nação 
não suporta mais esperar ... mas os excessos. estes 
siin, têm que ser extirpados, sof> pena de inviabili
zarmos deflflÍtivamente este País que tanto ama
mos. 

O Sr. João Lobo - V. Ex" me concede um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex•, Se· 
nadar João Lobo. 

O Sr. Virgillo Távora- Senador Edison Lo
bão, V ~ me concede mais um minuto para 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Senador João 
Lobo, em seguida darei o aparte a V. Ex' Pois 
não, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Gostaria _apenas de 
dizer ao eminente Senador Edison Lobão que 
S. Ex~ está um pouco contra a diretriz gei"a:t apre
sentada pelo grupo ultrapartidário, suprapartidá-
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rio a que pertence e, ao mesmo tempo, aquilo 
que foi caracterizado por-um projeto seu, acolhido 
agora, pela Mesa graças, em grande parte, à vitória 
de S. Ex' Lá, está dito que podem fazer substi
tutivos a títulos inteiros. Então, não são- ãpenas 
esses adminícuJos que se caracterizavam pelo 
corte de artigos_ ou até mesmo de capítulos. São 
títulos, capítulos, seções e parágrafos, está lá es
crito. Isto é que, reaJmente, Senador, com toda 
a amizade que temos por V. Ex', dizemos que 
não compreendemos como se apresenta um 
substitutivo a título, quer dizer, o tltuJo inteiro, todo 
o trabalho que fizemos. São oito títulos para esta 
Constituição, mais o noDO,_ que sao jUstãrilente 
as Disposições Transitórias. No projeto de V. Ex,.. 
-e não tiveram o nosso apoio-~ a1iiti:s, é muitO 
esquisito não aparecer no jornal o meu -voto não; 
mas foi o não mais emperrado que holNé Ontem 
ai. - Mudar um tituJo inteiro! Como é- que se 
vai destruir de cabo a rabo, substituir o que· se 
fez na ComissOO de Sistemâtização?! Acho que 
estamos no exagero. V. 5f têm todo o direito, 
sendo maioria, de corrigir capítulos, de conigir 
seções, de corrigir artigos, mas acabar, modificar 
um título inteiro? -~- ~ ~~ 

O SR. EDISON LOBAO - Fique trancjüilo 
V. Ex,1', que não desejamos cometer ex.c.essos, s6 
queremos corrigi-lo. 

O Sr. Vlrgillo Távora- Mas está escrito! 

OSR.EDJSONLOBAO-Concedoo.aparte 
ao Senador João Lobo. 

O Sr. Joio Lobo -":V.Ex', Senador Virgilio 
Távora, tem direito de usar, quantas vezes quiser, 
o aparte. V. Ex' sempre instrui e esclarece esta 
Casa. 

O Sr. Virgfllo Távora -Touchél Touché! 
Touché! 

O Sr. João Lobo- Senador Edison Lobão. 
quero concordar com meu mestre Nelson Car
neiro, quando diz que a Comissão de Sistema
tização teve um enorme trabalho. 

O Sr. Nelson Carneiro- É verdade. 

O Sr. João Lobo - Acho que a Comissão 
de Sistematização trabalhou muito, fez um traba
lho sofrido, contínuo. isto não quer dizer que pro
duziu uma boa obra. Todos nós sabemos que 
as obras-primas não dão mais trabalho do que 
as péssimas obras. Uma obra má dá tanto traba
lho ao seu autor para ser feita como uma obrei
prima dá a um gênio, a um talento para também 
confeccioná-la. O f<ifu aa-COmissão de Sistema
tização ter tido wn trabalho enorme, não significa 
que devemos aceitar o produto que dela saiu, 
como uma coisa acabada, uma obra-prima. Te
mos o direito de discordar dessa Comissão de 
Sistematização, que foi escolhida sabe Deus co
mo. Pelo menos, dentro do meu Partido não foi 
obedecido nenhum critério, nenhuma propordo
nalidade de representação._ Vejam V. ~. quero
me restringir ao meu Partido somente - e esta 
crítica dirijo ao meu Partido, ao Líder do meu 
Partido. Vejam V. EX", o Rio Grande do Sul tem 
três representantes do PFL. dos quais dois perten· 
ciam à Comissão de SistematizaÇão. O Pciraflá 
tem três membros, dois eram da Comissão de 
Sistematização. O Piauí tem sete, nenhunl figurou 
na Comissão de Sistematização. EU pOderia citar 
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todos os Estados, sem exceção de nenhum. Não 
temos nenhuma obrigação de solidariedade à 
~posi~~o des~. C~~~são de Sistematização. 
Queríãinõ5 pertencer a ela, mas não pudemos, 
ftão sei quafs Ioram os critérios adotados e não 
fomos. Tudo bem. Não temos nenhum apego 
ao-produto que saiu dela -ao Cabral I, ao Cabral 
n, ao Cabral "A" ou a qualquer um. Nós já havía· 
mos jogado para o lado, para escanteio, o projeto 
do ilustre Senador Afonso Arinos. 

O Sr. Nelson Canteiro- Nós não, o Go
verno. 

.O Sr. João Lobo - De qualquer forma, nós 
poderíamos ter-nos apegado a ele e emendado 
o que não queríamos. Não. 

O SR. EDJSON LOBÃO- O Góvemo eStá 
a_põiando. 

o _Sr. N..;n_ eameh - Mas não fom~s 
n6s. 

O Sr. João Lobo- Não fomos Ouvidos pela 
Comissão ·de Sistematização, Pf:incipalmente, não 
ouvidos pelas luzes das tel~visões, peJos flashs 
das televisões - aquilo parecia uma feira-livre. 
Era um debate para se sair na hora da Consti
tuin_te, ninguém_ podia falar. Eram assuntos em 
cimã: de assuntos repisadOs. Parece que só estava 
valendo a divulgação, o enorme anseio de apare
cer como construtores da Constituição, que iriam 
salvar este Pafs e não se deixava ninguém respirar 
naquele ambiente. Por que nós deveríamos nos 
conformar? Nós que somos a maioria, mostra
mos-que somos a ·maioria, quando votamos ago
ra_,_ Por __ que deveríamos nos conformar com o 
produto elaborado por essa Comissão de Siste
matização? Se, nas Casas do Congresso, se nesta 
Constituinte, o que deve prevalecer é a maioria, 
não vejo porque tanto se reclama contra o resul
tado_ de uma votação limpa, honesta, presidida 
Rétõ Pr~ident~ _UI_ysseJõ Y.1.1iroªrães. · _ 

. ,_0 Sr •. Nelson Carneiro- Ninguém está pro
testando contra isto. 

O Sr. João Lobo-Por que, então, esta oposi
ção tremenda contra o Centrão? Porque o Centrão 
tem que ser de direita, tem que ser de esquerda, 
tem que ser retrógrado. Esta convenção que se 
fez de chamar todo mundo que não é de esquerda 
de retrógrado, de reacionário, isto aí já não cola, 
já passou. Este projeto de ConstitwÇão produzido 
pela Comissão de Sistematização está eivado de 
conceitos retrógrados, de conceitos que já estão 
ultrapassados na história modema, na sociedade 
rriOdema. No entanto, está aparecendo como sen
do da área progressista, da área mais desenvolvi
mell.tistã deste País. Não vejo o porquê destas 
cõisas. Não sei porque nãO devemos nos curvar 
ari.te o résultado da vOtação. Quando o senador 
Edison Lobão diz que talvez seja preciso modificar 
20 artigos, talvez 1 O a 20% do que está ali no 
teXto do Projeto da Constituição. A meu ver, 50% 
daquela matéria é um denominador comum de 
todas_ as Constituições. O qUe se colocou ali foi 
o·proai.~.tO"desta esquerdizante Comissão deSiste
riiafiiação, é o que queremos modificar, porque 
entendemos que ela faz parte _de entendiinerif6s 
retrógrãdos da sociedade. A sociedade russa, os 
paíseS rriais à frente do socialismo moderno já 
mostraram que aquilo não pode mais persistir . 

. -

O Brasil continua insistindo, colocando ,na_ sua 
Constituição assuntos tais. Era este o aparte que 
desejava dar a S._Ex!', nobrEt_Senador Edison Lo-
bão. · 

O SR. EDJSON LOBÃO - Senador João 
Lobo, a Assembléia Nacional Constituinte foi con
vocada para elaborar uma Constituição que fosse 
capaz de substituir a Emenda Constitucional de 
1969, que, por sua vez, aherou profundamente 
a Constitufção de 1967. O que temos é a Consti
tuição de 1967 alterada profundamente pela 
Emenda Constitucional n9 1. 
- Mas, quais foram as críticas fundamentais da 
Oposição, na época, à Emenda n~ 1? É que ela 
era excessiva, arbitrária, ditatorial e que chegava 
ao ponto de descer a dispositivos regimentais. 
Quanto ao Congresso Nacional, por exemplo, o 
Poder Legislativo, a Constituição que temos hoje, 
que é a Emenda n~ 1, disciplina, praticamente, 
questões internas de funcionamento do Conselho 
Legislativo. 

OSr.CidSabóiadeCarvalho-Permite-me 
V. Ex' um aparte?-

O SR. EDJSON LOBÃO - Ouvirei V. Ex' 
em seguida. 

Pois bem, a Constituição que estamos fazendo 
segue, mais ou menos, pelos mesmos equívocos, 
pelos mesmos caminhos. Ela, em lugar de ser 
uma Constituição modema, como queremos, 
acaba sendo uma Carta COnstitucional démodé, 
que é aquilo que nós não desejamos. 

Ouço V. Ex', pedindo _apenas que seja breve, 
porque o Presidente já me adverte seguidamente 
que meu tempo está esgotado. 

O Sr. Cid Sabóla de Cmvalho - Gostaria 
só de chamar a atenção para alguns detalhes, 
para algumas minudências. Por exemplo, sobre 
o Projeto da Comissão Afonso Arfnos, achO que 
esse projeto, muito embora não tenha sido _apro
veitado oficialmente na Comissão de Sistemati
zação, ou nas Subcomissões, ou Comissões da 
Assembléia Nacional Constituinte, o fato é que 
ele teve um papel importantíssimo. Tive o cuidado 
de ter sempre à mão o projeto dessa Comissão 
e, em muitas das sug~ões e em~ndas que apre
sentei, tive como bíblia o Projeto da Comissão 
Afonso Arinos. Acho que me saí muito bem por 
ter a humildade de aproveitar aquilo que já estava 
feito, amoldando, naturabnente, tendo aquilo co
mo-um ponto de partida. Mas, o fato é que algo 
já estava feito, _e que poderia _ser utilizado sem 
que se submetesse a Assembléia Nacional Consti
tuinte sofrer a violência de receber obrigatoria
mente uma peça previamente produzida. Mas, o 
efeito do projeto da Comissão Afonso Arinos é 
da maior importância. Em grande parte, estão 
por a'í nas emendas, na Comtssão de Sistema
tização, nas SubcomJssões, nas comissões e em 
todo lugar, rriuito emborã diluído, o que não afeta 
o Professor Afonso Arinos, que é um homem hu· 
milde, porque é exat.amente um homem sábio. 
Quánto à Comissão de Sistematização, devo lem
b~ar_ a V. E>r.' que houve uma violação importante, 
negativament_e importante, e que pensei que V. 
Ex" fosse mencionar no seu discurso. Isso gerou 
um descontentamento muito grande por parte 
dos que a ela não pertencem. Primeiramente, há 
de se ressaltar que os Partidos não a dotaram crité
rios para a indicação dos membros. Isto é pacífico. 
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Muitos ficaram frustrados porque- não foram; _'?u~ 
tros foram e não sei se estavam alegres por galga
rem aquela posição. Notem, quando o Regimento 
Interno da Assembléia Nacional Constituinte esta
va sendo discutido, apresentei uma emenda para 
que fosse permitida a participação de todos os 
Constituintes nas subcomissões. comissões e nos 
órgãos apenas não tendo direito ao voto, não fos
se na comissão ou subcomissão a que perten
cessem por designação da Liderança. Muitos 
Constituintes devem ter apresentado idéia seme
lhante, uma vez que ela foi aproveitada; não sei 
se é minha ou a coincidência da repetição. O 
fato é que apareceu esse dispositivo no Regimen
to Interno. Acontece, no entanto, que, na Comis
são de Sistematização, quem a ela não pertência 
não podia .:3tuar a não ser na defesa dos destaques 
das suas próprias emendas. Não podia nem, ao 
menos, levantar uma questão de ordem. Muitas 
vezes, estive ali, coçando-me todo para levantar 
uma questão de ordem, porque estavam sendo 
discutidos assuntos que me pareciam da maior 
importância e não poderia calar pela formação 
que tenho. Muitas vezes, aproximei-me do micro
fone, tentante violar aquela disposiçao da Comis
são de Sistematização, mas fiquei encabulado e 
voltei. Muitas vezes eu fiz isto: ia .Jo microfone 
e voltava, mas absolutamente incomodado por 
aquilo que eu via ser objeto de deliberação naque
la Subcomissão. Se a participação dos Consti
tuintes houvesse ocorrido na forma do Regimento 
Interno, não houvesse essa infração flagrante na 
Comissão de Sistematização é claro que hoje o 
descontentamento não seria tão grande. E note: 
há os descontentes que estão no Centrão e há 
os descontentes que não estão no Centrão. Eu 
sou um descontente com muita coisa que aconte
ceu ali. Agora, não fui me filiar a nenhum movi
mento porque tenho uma idéia diferente: penso 
que a Uderança do Partido, certa ou errada, deve 
ser seguida e obedecida porque, do contrário, 
nós vamos acabar com o Partido. O Senador Jar
bas Passarinho, no seu discurso de hoje, já fez 
até uma advertência, que o PMDB esperasse para 
ver como crescer significa e depois deteriorar-se. 
Ora, se nós procedermos com atenção, fiéis ao 
partido, fiéis às lideranças ... _ 

O Sr. Vlrgilio Távora- Citação histórica, 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- ... obedien
tes, embora discordando internamente, os Parti
dos não se deteriorarão. Por isto eu fiquei obe
diente à liderança do PMDB, o que não significa 
dizer que esteja contente com a marcha dos acon
tecimentos a partir da designação dos membros 
da Comissão de Sistematização e terminou pela 
violação deste dispositivo do Regimento Interno, 
ao_ qual eu me referi. 

O SR. EDISON LOBÃO- Agradeço e me 
congratulo com V. _Ex11 porque a meu ver, abor
dado o ponto fulcral desta questão. Ti~ssemos 
nós recebido aqui o Projeto Afonso Armos qu~, 
segundo sei, tem número maior âe artlgos do 
que este que sa'tu da Comi.Ssâõ de Sistematização, 
nós não estaríamos com as dificuldades que esta
mos hoje. Este trabalho exaustivo da Comissão 
Afonso Arinos, é rico - conheço parte deste tra
balho - em sugestões, em propostas extraor
dinárias - precisávamos ter sobre o que traba
lhar. 

- Na verdade, a Constituição de 1967, parece-me 
muito boa. Se pudéssemos recebê-la e fazer algu
-mas adaptações, retirando _uma coisa, aumen
tando outra, talvez tivéssemos chegado a uma 
solução ídeal para as circunstâncias em que vive
mos, hoje. Mas o trabalho Afonso Arinos é, como 
diz V. Ex~. _uma peça extraordinária e que deveria 
ter sido oferecida ao exame dos Constituintes que, 
hoje, se debatem nesta luta em favor de uma 
Constituição nova-para o Brasil. 

Sr. Presidente, quero congratular-me com a 
Mesa do Senado Federal, Com os Partidos ~odos, 
a começar pelo PMDB que é sem dúvida alguma, 
uma grande agremiação política neste País, que 
tem prestado serviços extraordinários à vida públi
ca brasileira; ao PDS, sem o qual nãa teríamos 
tido, nestes vinte anos, nem sequer o regime de 
arbítrio que tivemos, teríamos -caminhado direta
mente para uma ditadura- como foi a ditadura 
de Getúlio Vargas. Quando Ouço, -tãntas vezes, 
se dizer que vivemos"20 anos de ditadura, imagino 
que_ as pessoas ou não leram a História, ou não 
a vfveram, porque ditadura, tivemos sim, com Ge
túlio Vargas. CÕm a -B.evolução de 1964, não tive
mos ditadur{i. tivemos_ LJm _regime de arbítrio. E 
o P_DS,--e antes dele a ARENA assim como o 
MDB, contribuíram significativamente para que 
se mantivess_e_o País naquele regime de atividade 
política, não totalmente democrática, mas, segu
ramente, nem ditatorial. 

O Sr. Jarl>as Passarinho - Pennite-me V. EX 
um-aparte? 

Ó SR. EDISONCLOBÃO- Ouço, V. Ex' 

O Sr. Jarbas Passarinho - Louvo V. EX' 
quando faz esta referência ao passado. Eu, aqui, 
quando Líder da ARENA e do PDS, sempre admiti 
que não vivíainos numa democracia plena, sem
Pre admiti-isso; viVíãmos em um regime aUtocrá
tk:O pela força que tinha o Executivo, e tenho 
testemunhos dessa parte. Agora, quando se com
para esse regime, como V. Ex", está mostrando, 
com a ditadura que eu vivi, como· estudante se
cundarista, no Pará, cavando nã: rocha da própria 
ditadura o direito de ter um diret6rio, wn diretório 
que pudesse congregrar os estudantes secunda
ristas., que foi fechado imediatamente, uma dita
dura em que houve a tortura, sem dúvida alguma, 
pois houve naqueJe periodo a famosa Polícia Es
pecial do Rio de Janeiro, uma ditadura em que 
não havia. afinal, eleição nem para ml$8, quanto 
mais para Vereador, Deputado e Senador, isto 
é um absurdo. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidei:'l~· 
as· minhas congratulações_ também agradecendo 
ao aparte oportuno do Senador Jarbas Passa
riJiho, aos representantes dos demais Partidos 
aqui presentes. Ao PDT, ao PSB, a todos aqueles 
que compõem o cenário ilustre e augusto do Se
nado Federal, a~sim como aos funcionários da 
Cãsa-q--Lte têm noS ajudado a carregar esse pesado 
fardo, que é compromisso que temos, aqui, de 
servir ao povo e servir à Nação brasileira. 

--sr. Presidente, eu concluo dizendo que tenho 
esperanças em que o nosso País, que é uma gran
de nação, de extraordinárias perspectivas para o 
futuro, com a sua nova Constituição, que não 
há de ser uma Constituição r.etrógrada, mas que 
não seja, por igual, wna Constituição avançada 
no sentido do inviável, tenho esperanças de que 

possamos, então, em 1 ses, ter dias bem ro_elho
res para o povo brasileiro. 

Muito obrigado a V. EX' {Muito bem!) 

Durante o cfjscurso do Sr. EdisOn Lobão, 
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a 
cad(:irll da Presidência que é _ocupada pelo 
Sr. Lourivaf Baptista, 2r-Vice-Presldente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Mauro 
Benevides, pela liderança do PMDB. 

o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CEC 
Como Uder do PMDB. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao término do seu pronunciamento, o nobre 
Uder Edison Lobão, expressando o seu e o pensa
mento do partido da Frente Liberal, cliriQiu a V. 
Ex mensagem de congratulações, neste instante 
em que chegamos ao final dos trabalhos da pre~ 
sente Sessão Legislativa, numa homenagem à 
Mesa, presidida exemplarmente pelo nobre Sena
dor Humberto Lucena e que tem, em V. Ex" e 
nos demais integrantes da M~sa Diretora. colabo
radores cornpet~ntes e dedicados, que propicia
ram-.-neste-ano--atípico-da vida legislativa brasileira, 
o funcionamento do Senado de maneira modelar, 
compatibilizado com o do Congresso Nacional 
e o da Assembléia Nacional Constituinte. 

Estas congratulações, nobre Presidente Hum
berto Lucena,- são dirigidas a V._ Ex" em nome 
do PMDB e do Uder Fernando Henrique Cardoso, 
que, -ãusente na manhã de hoje, cometeu a mim 
esta tarefa de trazer-lhe aos demais membros da 
Mesa e_ aos funcionários competentes e qualifi
cados do Sénado Federal a nossa mensagem 
de admiração e reconhecimento, já que esta Casa, 
com as suas atiVidades divulgadas pela Imprensa, 
sempre atenta e vigilante através do seu Comitê, 
cumpriu, de fato, os nobres objetivos institucio· 
nais que inspiram a sua profícua atenção. 

Mesmo depois de aprovada aquela Reso\ução, 
Sr. Presidente, no início dos nossos trabalhos, per· 
mitindo que a Assembléia Nacional Constituinte, 
neste ano de 1987, funcionasse sem qualquer 
restrição na amplitude e na abrangência de suas 
prerrogativas, o Senado Federal esteve sempre 
atento ao seu dever de apreciar projetas de lei, 
projetas de resolução, indicações .de Ministros, 
de Embaixadores e, ainda mais, se dispôs a per
mitir a articu1ação e organização de Comissões 
Parlamentares de Inquérito, que discutiram maté
rias' da maior relevância, tais como: a dívida exter
mi, problemas de racionamento de energia elétri
ca no País, a seca verde que, tão cruelmente, 
atinge a Região Nordeste, enfim, tudo isso se pro
çurou fazer, trazendo -inclusive, dentro daquela 
sua prerrogativa de fiscalizar e controlar o Execu
tivo - à tribuna desta Cas_a dois Ministros de 
Estado, dois auxiliares diretos do Presidente José 
Samey, que aqui vieram, com a chancela, tam
bém, dos integrantes do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, Partido que apóia o Presi
dente da República e oferecendo-lhe :suporte polí
tico-parlamentar. Contamos aqui, repito, com a 
presença dos Ministros dos Transportes, José Rei
naldo Tavares e do éntão Ministro da Previdencia 
e Assistência Social, Raphael de Almeida Maga
lhães, que compareceram a este plenário para 
prestar esclarecimentos sobre fatos em torno dos 
quais se argüia suspeição quanto à legitimidade 
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de sua execução nas Pãstas ocupadas pelos dois 
ilustres homens públicos. 

Em nenhum momento, Sr. Presidente, o Sena~ 
do negligenciou ou veio a ser desidioso no cum
primento dos deveres inerentes à sua competên~ 
cia espedfica e, sobretudo nestes últimos dias, 
aqui se cumpriu uma maratona legislativa das 
mais exaustivas, quando quase quatrocentos pro
jetQs de decreto legislativo, favorecendo estados 
e municípiOs, foram por nós apreciados, rece
bendo o nosso voto e, com ele, a nossa contri
buição legal para que se viabilizassem contratos 
e fossem realJ.zados obras e melhoramentos que 
privilegiassem essas Unidades Federativas, prefei
turas de Capitais e comunas interioranas. 

Assim, V. EX', como Líder maior desta Casa, 
contando com o apoio de todas as bancadas e 
dos seus companheiros, com o da imprensa e 
de seus servidores, pode, nesse término da Ses
são Legislativa. encarar de viseira erguida os seus 
Pares, a opinião pública brasileira, porque o Sena
do realmente soube posicionar-se nessa conjun
tiva, cumprindo os seus encargos constitucionais 
específicos, e também permitindo que todos _os 
Senadores participassem dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte. Trabalhos, Sr. 
Presidente, que precisam ser acelerados, traba
lhos que não podem ser mais obstaculizados por 
divergências que, até aqui, impediram e embar
garam aquilo que a sociedade está reclamando 
de fato, que é a imediata promulgação da Nova 
Lei fundamental brasileira. 

Ainda agora, Sr. Presidente, e poderia até dizer 
a V. Ex' e à Casa que ofereço o meú testemunho 
como membro da mesa da Assembléia, tenho 
visto o Presidente Ulysses Guimarães lutar com 
todas as suas forças, com aquela vitalidade mira
culosa com que Deus o privilegiou para que não 
se impeça, por este ou aquele artifiCio,- O trâmite 
do projeto Constitucional originário da Comissão 
de Sistematização, essa Comissão _que trabalhou 
infatigavelmente sob a Presidência de Affonso Ari
nos, tendo como Vice-Presidentes Jarbas Passa
rinho, Aluízio CampoS, Brandão Monteiro e Fer
mmdo Henrique Cardoso~ 

O Sr. Edison Lobão - Pennite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MA(JRO BENEVIDES-A Comissão 
procurou cumprir o seu dever com um ReiJltor 
extremamente dedicado, Bernardo Cabral, os Re
latores adjuntos, entre eles o nobre Senador Vargí
lio Távora. Todos realizaram um trabalho tngente, 
hercúleo, devotado, com vistas a transplantar para 
o texto constitucional tudo aquilo que, nesse mo
mento, possa representar aspiração justa e legíti
ma do povo brasileiro. 

O Sr. Edlson Lobão - Peço peirnissão a 
V. EX'paia este aparte apenas para penitenciar-me 
de uma omissão que fiz involuntariamente. Uma 
palavra de reconhecimento também ao Presiden
te Ulysses Guimarães, que considero uma das 
melhores figuras da atual geração de políticos 
brasileiros. Homem notável, que tem contribuído 
fimiemente para que a democracia no País se 
mantenha. S. EX' vem dirigindo os trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte, não apenas 
com competência, mas com o espírito de inde
pendência e de justiça. Também urna palavra de 
apoio ao Relator. S. Ex' não_é_respc;nSáVel por 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_ção 11) Domln~o 6 3,731 

tudo quanto fez a Corniss;ão de Sistematização, 
notadamente no que diz; respeito àqueles pontos 
que, a meu ver, estão equivocados, S. ~ fei 
tariib-ém o seu trabalho e cumpriu com o seu 
dever. Muito obrigado a V. Ex-

O SR. MA(JRO BENEVIDES- Muito obri· 
gado, nobre Uder Edison Lobão, por haver reco
nhecido de maneira tão justa, tão enfática e tão 
merecida a atuação do nobre Deputado Ulysses 
Guimarães. S. ~ tem sidO inquestionavelmente 
a grande figura, a expressãomaior do Parlamento 
e da Assembléia Nadonal Constituinte,.dedicando 
todas as suas horas, sacrificando a sua própria 
saúde em nome de um ideal maior, que é o _ _de 
consolidar a transição democráticct através da 
promulgação de uma Carta que reflita nesse mo
mento os anseios da sociedade brasileira. 

O Sr. Jarbas Péi.-ssarlriho - Permite V. ~ 
um aparte, nobre Senador? 

-OSR.MA()RO BENEVIDES -Com imenso 
prazer nobre Uder Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Provocado pelo 
apaite-dO-SeiiadOr Edi:SOn Lobão, eu gostaria tam
bém de registrar em nome da minha Bancada, 
o respeito que temos pelo Deputado Ulysses Gui
marães. Sabemos que sua tarefa é extremamente 
difícil, e é tanto rnats difícil quá.nto nialor se tomou 
o PMDB, quanto mais afluentes daquele rio che
garam a ele. De maneira que, no diScurso que 
fizemos, nós não procuramos, em nenhum mo
mento, individualizar urna culpa e, se tivéssemos 
de fazê-lo, seríamos injustos. Por isto eu gostaria 
também de me associar ao que disse o .senador 
Edlson Lobão e fazer esta declaração de apreço 
e de respeito pelo Presidente do Partido de V. 
Ex' 

O SR. MA(JRO BENEVIDES .:_ Ta~bé;, 
testemunho a V. _Ex~>, nobre Senador Jarbas Passa
rinho, o meu reconhecimento por esse seu gesto 
extremamente fida1go que, naturalmente, mostra 
uma reciprocidade de admiração e respeito. Con
vivendo tão próximo do Presidente Ulysses Gui
marães, hoje em função dos trabalhos da AssemM 
bléia Nacional Constituinte, posso dizer que o Pre
sidente tem por V._ EX' urna profunda admiração, 
e naqueles momentos mais criticas em que S. 
Ex" é chamado a decidir e deliberar, a sua fiQura, 
a sua pessoa, o seu brilho parlamentar, tudo isso 
é lembrado para que as decisões assentadas te
nham também a sua participação, pela experiên
cia, pelo tirocínio, peJa clarividência e descortino 
com que V. EX' tem evidenciado ao longo de 
sua vida pública, como Presidente que foi, Presi
dente exemplar, do Congresso Nacional, e do Se
nado da República. 

O Sr. Jarba.s Passarinho- Muito obrigado. 

O SR. MA{IRO BENEviDES - Sr. Presi· 
dente, diria que esse esforço tem sido rea1izado 
no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte. 

·Várias tentativas for.:)rn articuladas com vistas a 
se votar urna matéria acljetiva: a reforma do Regi
mento. Mas V. Ex" tem acompanhado todos os 
lances, a1guns deles dramáticos, vividos pelo Pre
sidente Ulysses Guimarães,-num esforço diutumo 
para assegurar uma convivência pacífica entre as 
forças que compõem a nossa Assembléia. 

Não interessa ao Presidente UJysses Guimarães, 
sr; Presidente Humberto Lucena, não interessa 

à Nação brasileira que a Carta que vai ser promul
gada nos próximos dias, e esperamos que esse 

- dia esteja realrneme PróXírilo, esta carta não é 
uma Carta do Partido rnájOrltário, não é Urna Carta 
representativa apenas de anseios dessa ou daque
la agrenlTaÇão. É urna ·carta --ria qUal devem ser 
insertos os anseios do povo; esse povo que dama 
realmente por uma definição, uma definição es
trutural na vida política, econômica e social do 
País. 

Na próxima terça-feira, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o Congresso deverá examinar urna outra 
alternativa de modificação regimental. Mais uma 
alternativa, Sr. Pres-idente, vai Ser jogada à mesa 
de negociações, para que Senadores e Deputa
doS, investidos na função constituinte, possam 
dirimir aquelas tendências que dificultam a dis
cussã_o e votação da_ nova Carta. E hoje, até me 
antecipando àquilo que seria divulgado na terça
feira pelo Presidente UJysses Guírnarães, se na 
quarta de fato ocorrer a aprovação do novo pro
jeto de reforma do Regimento,- S. Ex• ariuneiãrá 
um calendário que, até onde sei e como me é 
pOSsível calcular esse cronograma; Sr. Presidente, 
Srs. SenadoreS, lamentavelmente, antes de 7 ou 
8 de janeiro não ·estará ·em discuss_ão o Projeto 
de Constituição elaborado pela Comissão de Sis
tematização, que teve a presidi-la o grande jurista 
e notável parlamentar que é o nosso Colega Sena
dor Afonso Arinos. Faço-o nesse momento em 
_que Ocupo a Tribuna, depoiS de ouvir tantas mani· 
festações, a começar pelo Líder Jarbas Passa-, 
rinho, que utilizou o momento da nossa despedida 
nesse término de sessão legislativa para se repor
tar ao passado para se referir ao presente, fazendo 
ora críticas ao atual modelo econômico vivido 
pelo País, ora referências, inclusive, ao nosso Parti
do, mas S. Ex" sapientemente, na peroração do 
sea,brilhante discurso, lançou urna mensagem 
que tem que calar fundo no nosso espírito, do 
PMDB, do PFL, do seu Partido, obviamente, o 
PDS, do PTB, do PDT, do PSB, do PMDB enfim, 
de todas aquelas forças políticas em que se subdi
vide a Assembléia Nadonal Constituinte. O Líder 
Jarbas Passarinho - e realmente esse fato não 
poderia passar despercebido aqui, a mim, e acre
dito que não ocorreu em relação ao demais Sena
dores - advertiU que, prorrii.Jlg.:lda" a Carta, O Se
deral e a Câmara dos Deputados, o Congresso 
Nacional, enfim, a que V. Ex• preside com tanta 
-dfgiiidade, nobre Senador Humberto Lucena, vai 
ser s-o_nvocado para votar as leis cornplemtares 
e ordinárias que seqüenciarão a promulgação da 
nova Carta. E sabe V. Ex" que essa tarefa não 
éJácil. V. Ex' terá que comandar a articulação 
das -bancadas para que elas se façam presentes, 
aqui e no Plenário do Congresso Nacional r:taque
las matérias que dependerem de apreciação isola
da das duas Casas; o Presidente Ulysses Guima
rães, na Cârriara dos Deputados, e V. Ex•, no Sena
do Federal. Enfim, naquilo que for matéria da 
competência específica do Congresso Nacional, 
deveremos somar esrorços para que se comple
mente es~a açáo que vai tornar viável aqueles 
dispositivos que forem inseridos no texto da nova 
Lei Maior brasileira. Para esta-- taref~-- reatmente, 
há que haver congraçamento, há que haver união. 
Não podemos mais direcionar as nossas vistas 
para o passado, para o presente de 1987, mas 
para o futuro de 1988; que se vai abrir realmente, 
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com a vig~ncia da nova Carta; esta Carta que, 
acredito, não vai frustrar a opinião pública brasi
leira. Se dispositivos foram incluídos no seu texto 
pela Comissão de Sistematização, e se eles, por 
esta ou aquela razão, cinco, seis ou dez desses 
tópicos, não refletirem o perfil da Constituinte, 
o intrumento da modificação aí está: as emendas 
poderão ser apresentadas ao Projeto. Serão facul
tadas quatro emendas aos Coristituintes; que se 
revezarão, certamente, na alternância daqueles te
mas mais polêmicos, que agregam mais diver
gências. 

Vamos assistir- espero, Sr. Presidente- na 
votação do Projeto, e durante o ano de 1988, 
na apreciação de leis complementares e ordiná
rias, a grandes debates que contribuirão para uma 
projeção maior dos representantes do povo brasi
leiro, daqueles que foram recentemente eleitos 
e os que se elegeram nas eleições de 1982, mas 
que participam também da elaboração constitu
cional; receberam a missão histórica de preparar 
a nova Carta Magna do País. Quero, portanto, 
com estas palavras saudar todos os companhei
ros que integram esta Casa e dizer que o PMOB, 
partido majoritário que vem ajudando o Presi· 
dente Samey na consolidação da transição demo
crática, que tem na pessoa do Presi4ente Glysses 
Guimarães aquela figura galvanizadora de todas 
as tendências divergentes do partido; o PMDB 
está atento às suas responsabilidades históricas 
e tudo fará para não decepcionar o povo brasileiro. 
(Multo beml Palmas.) 

Durllnte o discurso do Sr. Mauro Bene
vides, o Sr. LoUJival Baptista. Seguncfo.. Wce
Presidente, deixa a cadeira da Presidência 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

O Sr. Monso Arlnos- Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador Afonso Ari
nos. 

O SR. AFONSO ARII'IOS (PFL - R.J. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, meus ilustres Colegas: 

Lamento sinceramente que não tenha podido 
reprimir-me e tenha so1icitado a V. Ex' a bondade 
de me conceder a palavra. E aos meus ouvintes 
e ilustres companheiros, tenho a esperança de 
que possam retardar um pouco a sua retirada 
para o merecido descanso de fm de semana pro
longado. Sei que estou infringindo um pouco a 
ética parlamentar e a tradição do nosso Congres
so, que é aquela de levar a efeito, como acaba. 
de fazer o eminente Senador Mãuro Benevides, 
uma sessão cerimonial de encerramento desta 
parte dos nossos trabalhos. Peço desculpas pes
soais ao Senador Mauro Benevides por ter infrin
gido neste momento o que considero uma lei 
da tradição parfámentar brasileira. 

Mas o debate que aqui se travou em relaçãQ 
à Comissão que tive a honra de presidir, animou
me com a esperança de que possa, com a contri
buição mais nítida em função dos assuntos que 
aqui foram levantados, não proceder a. explica
ções, porque não são necessárias; não responder 
a críticas, porque elas não foram feitas; mas tecer 
comentários sobre as apreciações extremamente 
úteis a quem as ouviu, extremamente generosas 
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para com ·o eventual Presidente daquela Comis
são, de resto, escolhido pelos seus Pares em elei
ção, não propriamente indicado por um grupo 
partidário, mas eleito pelo conjunto dos Represen
tantes, numa reunião realizada para esse fim. De 
maneira que aqui estou exercendo uma função, 
que sei está um pouco extracerlmonial, mas que 
me parece conveniente para colocar no mesmo 
passo dos nossos Anais esta observação que vou 
pretender encaminhar. 

Sempre houve, na tradição brasileira, a insistên
cia, a coerência, a repetição dos anteprojetos 
constitucionais. A Constituinte de 1823 foi presi
dida pelo Deputado Antônio Carlos, o primeiro 
Antônio Carlos, que elaborou o Projeto da Consti
tuição, o qual, depois, como sabemos, foi objeto 
de dificuldades políticas que se foram agravando 
até que, naquela~ chamada "noite de agonia", de 
11 para 12 de novembro de 1823, provocou a 
intervenção da Força Militar, Aliás, com o admi
rável protesto de Antônio Carlos na tribWla e, de
pois, quando deixa o Palácio da Cadeia Velha, 
(que conheci na minha infância- meu pai me 
levava ao Palácio da Cadeia Velha, no tempo da 
Velha República, para assistir às sessões) e atra
vessando a Rua da Assembléia, onde estava o 
Imperador- chama-se Rua da Assembléia a par
tir dessa época. exatamente porque ali estava a 
Constituinte -Antônio Carlos à frente do lmperã
dor, que se encontrava em uma janela do Paço 
fronteiro à Assembléia, dirige-se ao Comandante 
da Tropa, que havia ali colocado alguns canhões, 
e diz: "Respeito as ordens de Sua Majestade .o 
Imperador", e aponta para o canhão. 

Essasubstituição da autoridade legítima pela 
força das armas começa a se apresentar logo 
depois da Independência. É a solução militar se 
impondo à negociação civil, a um problema que 
era d~ natureza puramente jurídica, dentro da As
serri6léía Constituinte: 

A essa Assembléia Constituinte seguiu~se a de 
1891. Ali também houve uma comissão prepara~ 
tória de um projeto anterior. Foi a famosa Comis
são dos Cinco, cqjos noinE:S eu não poderia repetir 
- talvez o Senador Nelson Carneiro, que tem 
a memória melhor do que a minha - poderia 
fazê~Jo com um pouco de esforço. (Saldanha Ma
rinho, Rangel Pestana, Américo Brasiliense, San
tos Wemeck e Magalhães Castro) 

Essa Comissão dos Qnco preparou o antepro
jeto que, depois, foi apresentado ao Governo Pro
visório e recebido por ele como o Anteprojeto 
da COnstituição. Esse Governo chegou a elaborar 
um texto baseado no anteprojeto e a publicá-lo 
no Dlárlo Oficial com o nome de Constituição 
Federal Brasileira. 

Sobre essa Constituição procedeu~se a novos 
estudos, chefiados por Rui Barbosa, o grande Re
lator da Comissão dos Cinco e o adaptador do 
projeto. publicado no Diário Oftclal e transfor
mado, enfim, na primeira grande Constituição" da 
República, a. Constituição Presidencialista de 
1891. . 

Em 1934, deu-se o mesmo fato. Quando se. 
reuniu a Assembléia Constituinte, o Presidente da 
República, Getúlio Vargas, nomeou uma cernis-. 
são, presidida pelo meu pai, que preparou o Pro
jeto da Constituição de 1934. 

Em 1946, não se pôde fazer o mesmo, porque 
a situação de 1945, quando se tentou pôr um 
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termo violento e inesperado à longa passagem 
de Getúlio Vargas pelo poder, exigiu uma solução 
especial. Nós não tínhamos o anteprojeto, mas 
ele foi criado -dentro da Constituinte de 1946; por 
uma Comissão que tomou como anteprojeto o 
texto da Constituição de 1934. 

Peço desculpas para essa pequena rememo
ração histórica, mas apenas para mostrar que é 
uma tradição do Brasil essa .de sempre se apre
sentar um anteprojeto à Constituinte. 

Ó proJeto da Comissão que tomou imerecida· 
mente o nome çlo orador, não é am projeto pes· 
sbal. É um projeto que foi elaborado, Imaginado, 
configurado e executado pela comissão criada 
por TanCredO Neves. Foi Tancredo Neves que, 
Presidente da República, já eleito, pediu-me que 
o reCebesse na minha casa, velhos amigos que 
éramos. Eu o ftz e ele com aquele jeito muito 
mineiro, próprio dos mineiros, disse-me: - "Mi
nistro-chamava-me de Ministro-, pobre quan
do entra em ·casa de rico é sempre para pedir". 
~ eu disse: - Mas, Presidente, V. Ext é eleito 
Presidente da República pedir o quê a quem? 
Não tem nada que pedir a ninguém, tem que 
dar ordens e em seguida exigir soluções. Então, 
ele me falou nessa Comissão. 

Essa Comissão foi organizada, eu servi apenas 
como mediador, como um controlador, eventual 
participante de certos momentos cercados de 
controvérsias, mas de fato foi urna Comissão ... 
Não preciso lembrar o que ela foi, corno ela proce
deu, o que ela realizou. Foi uma Comissão que 
tentou remir as aspirações provindas de todos 
os setoreS sociais âo País: setores sindicaiS, seto
res acadêmicos, setores empresariais, enfim, os 
setores operários. Havia os líderes operários. o 
líder dos trabalhadores camponeses, o Ylder dos 
operários sindicalizados da indústria, havia os 
grandes professores de Direito. 

O projeto dessa Comissão foi trazido pelo seu 
Presidente_ e apresentado ao Presidente da Repú
blica- meu velho amigo José Samey. Ele rece
beu muito bem o anteprojeto, mas nao o. encãmi
nhou à Assembléia Constituinte que se ia reunir. 

Na minha opinião, manifestada a ele pessoal~ 
mente, ele não o fez, porque o projeto optava 
pela solução parlamentarista. 

Ele contestou isso. Na conversa que tivemos, 
disse-me que não era por essa razão; que a razão 
era porque não queria influir, como Chefe do Exe
cutivo, numa espécie de recomendação de posi
ções destinadas privativamente à elaboração da 
Constituinte. 

Eu aceito a arguili.enfãÇão dele - acho que 
era dada de absoluta confiança, de completa boa
fé -, mas, também, aceito o meu argumento; 
acho que terá inflWdo psicologicamente nele, para 
tomar essa posição, o fato de que o sistema de 
governo que propúnhamos pela primeira vez na 
História Republicana não era aceito por Sua Exce
lência. 

Lamento que não seja. Estou convencido de 
que deve ser. Quero manifestar aqui, defronte a 
Edison Lobão, que acho que Samey é o homem 
que, neste momento, tem maiores condições de 
fazer a transição política definitiva do Brasil, dentro 
da Constituinte, com mandato adaptado às condi
ções cronológicas, necessárias para essa traves
sia. Mas chefiar a travessia, comandar essa traves:. 
sia, comandar esse barco E:nc.alhado, que é o sis
tema presidencial brasileirO ao fun de cem anos 
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irremediavelmente condenado, não par qualquer 
opinião pessoal, mas pela História do Pafs. Não 
vou insistir nesse ponto, o qual tenho repetido 
- mas. o Presidente emergiria historicamente de 
maneira impressionante, aCeitando a posição de 
desencalhar esse barco e fazê~lo navegar para 
o futuro. Estou convencido disso. O barco é o 
Estado _bfasileiro, estou certo de "{Ue muitos de 
vós estareis contra a minha posição, mas. no fim 
desta pequena intervenção, procurare[ dirigir-me, 
principalmente, também, àqueles que são contrá
rios à minha maneira de pensar neSte particular. 

O Sr. Edison Lobão --V. Ex" me permite 
r.rrna ligeira interrupção, nobre SenadOr Afonso 
Arinos? 

O SR. AFONSO ARI!'IOS -Pois n•o. Ouço 
V. Ex" com muito praiér. 

O Sr. Edlson Lobão - Desde logo, peço 
desculpas por interrompê-lo. Um discurso como 
o que V. Ex" pronuncia, nunca deve ser interrom4 

pido, mas apenas para trazer um fato que penso 
que ficará, também, um pouco para os Anais e 
para a História. Estávamos n6s dois - V. Ex' 
e eu- recentemente, na residênda doPresidente 
da República, quando nós três conversávamos 
sobre o projeto elaborado pela Comissão Afonso 
Arinos. Sua Excelência, naquele dia, confessava 
que estava arrependido de não ter enviado à As
sembléia Nacional Constituinte aquele documen
to- foi a pa1avra do Presidente ao Sr. Senador 
Afons_o Arinos e a mim, há cer_ca, mais ou menos, 
de uns 40 dias. 

O SR. AFONSO ARI!'IOS - É claro que 
eu tenho, perfeitamente, na memória, esta passa
gem a que V. EX' se refere. Apenas não a quis 
transmitir, porque era uma corsa que só uma pes
soa da sua ihtimidade com o Presidente poderia 
fazê-lo e, como mineiro, devo dizer, que estava 
à espera deste seu aparte. (Risos.) 

Sr. Presidente e meus queridos Companheiros, 
feita esta dissertação, um pouco longa. para mftS· 
trar a tradição, eu queria falar sobre a Comis~o 
de Sistematização. Em primeiro lugar, eu queria 
lembrar que a autoridade do Presidente era uma 
autoridade distribuída. Eu tinha como Vice-Pre
sidentes Jarbas Passarinho, Aluízio Campos, 
Brandão Monteiro e Fernando Henrique Cardoso. 
De maneira que era um colegiado de Presidentes 
e eu não preciso manifestar a confiança que a 
<.:omissão devotava a esta Chefia, senão referindo 
o nome de meus Companheiros. Quer dizer, era 
um colegiado cuja presença assegurava a con
fiança. O número da Comissão, que erã elevado, 
não representará talvez, na opinião de muitos dos 
nossos companheiros, o pensamento da Assemk 
bléia. Mas isto não tem nada a haver com a orig:e_m 
da Comissão. A Comissão não foi feíta Para rião 
representar o pensamento da Assembléia, ao con
trário, a Comissão foi feita pãra representá-lo. 

As chefias dos Partidos influíram na formatura 
da Comissão, na escolha dos seus Memb-ros. Ig
norava que algumas das nossas Bancadas não 
tivessem representação na COrfiísSão, algUinas 
das nossas Bancadas partidárias e esWduafs, ao 
mesmo tempo em que outras Bancadas que não 
tinham o mesmo número encontraram represen
tação no seu selo, eu ignorava isso. Tudo indicava 
que os Comissários indicados pelos partidos re-
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presentavam esses mesmos partidos em nome 
da Constituinte. 

Quero dizer que a intenção da Comissão era, 
na medida do possível, representar o Plenário. 
Nunca ninguém tentou impedir que a Comissão 
representasse o Plenário; nunca ninguém tentou 
influir para que a Comissão deixasse de repreK 
sentar o pensamento do Plenário, que se apurava 
majoritariamente sempre. As votações eram sem
pre feitas com a maior lisura. 

Nós que dirigiamos a Comissão, eu e meus 
Companheiros, para quem apelo, não poderia
mos saber que nos estávamos distanciando, de 
tal maneira, das c;qnclusões, para chegarmos a 
-ser- não digo acusados- mas a sermos indigi
tados como uma Comissão que não representava 
a origem majoritária da sua formação. Não tínha
inos nenhuma idéia disso. Isso está acõntecendo 
depois que a Comissão manifesta as suas fraque
zas, as suas deficiências, sem que se faça propriaM 
rTiente -uma justiça à Comissão para merecer, 
também, uma reflexão, fundada sobre aquilo que 
não são ·deficiências e que não foram erros, aquilo 
que foram contribuições, como foi salientado por 
muitos Cómpanheíros, inclusive por V. EX" nobre 
Senador. 

Então, o Presidente está aqui numa situação 
que não é pessoal, é uma situação de dizer que 
nenhum de nós tem responsabilidade naquilo que 
hoje é considerado como uma falta de correspon
dência entre a coletividade da comissáo e a coleti
vidade do Plenário. Nós não temos nenhuma res
ponsabilidade nisto, porque a coletividade do Ple
nário estava representada majoritariamente, se
gundo a proporção partidária no quadro da ccr 
missão; nunca houve nenhuma dúvida sobre isso, 
nunca riinguém contestOu isso de"i1tro da comis
são, nunca ninguém disse ísso fora dela. Hoje 
se afirma: a comissão não representa o Plenário, 
ao contrário, sempre supúnhamos - eu, então, 
supunha de uma maneira absoluta - que estáva-
mos _ali par_a representá-lo._ -

-Por que pensava assim? Eu pensava assim por
que estaVa -vendo que_ o que estava ocorrendo 
na comissão, pela falta de um anteprojeto iniCial, 
ei-a a preSença iilvasora, a presença, como pode
ria dizer, Inundante, dos apelos diretos da popula
ção, das queixas, das mágoas, do sofrimento, das 
frustrações dei povo brasileiro, que se apresentava 
diretame_nte àquela cComissão sem intermedíá-
rios~ _ 

outro dia, tive a-liorira de "manter um diálogo 
com t.lfrla grãnde-persoriéilidade americana pela 
televisão, que sustentava que a nossa Constituição 
deveria ser sucinta, porque uma ConstituiçãO mul

-to cheia de pOrmenores -Vai criar urna máquina 
muito pesada e onerosa. EU respondi ao ilustre 
jurista americano, Warren Burger, que é uma maM 
neira muito americana de ver este fato, porque 
nos Estados Unidos o presidencialismo criou uma 
instituição que só é comparável, na História od~ 
dental, ao Senado romano e ao Parlamento inglês: 
essa instituição é a Suprema Corte americana. 
A Suprema Corte-americana tem quatro mil déci
sões sobre matéria constitucional; a Suprema 
Corte amertcana não é senão uma Constituinte 
perrrúiilente que funciona através das dedarãções 
e das imposições do Poder Judiciário aos Poderes 
Executivo e Legislativo. Isto não existe fora dos 
Estados Unidos e é por istO que o :Sistema presi
dãldéirilâo existe fora dos Estados Unidos. 

Na Con~tituição americana não f1gurava de iní
cio uma Declaração dos Direitos Individuais, por
que não se queria colocar no texto que o negro 
era igual ao branco, como homem dada a pre
s.ença_da_escravidão americana. Por isto a Decla
ração de Direitos s6 veio em 1791, depois da 
francesa, de 1789. Quer dizer, as condições de 
foiTnaçã"o daquele docuinento são específicos da 
vida americana, assim como a criação da supre
macia da Suprema Corte tambéin o é. Depois 
da Guerra Civtl é que foi elaborada uma emenda, 
durante a gestão do ex-presidente Abraham Lin
coln,. que reconhecia a igualdade entre negros 
e brancos. O presidente da Suprema Corte, fuiz 
Warren Burger, ceJebrizou-se, pr!ncipalmente por
que condenou um branco com a mesma pena 
que uma Corte de Justiça tinha condenad::> um 
p_r_eto por delitos semelhantes. Na verdade, quan
do o delinqüente era branco, condenava-se a um 
certo númerg de m~ses cte prisão, quando era 
negro, a Corte conderlavaMo a um prazo maior. 
Foi Warren Burger que mudou ísto, daí _a sua 
nomeãda, _a sua posição de líder anti-racial nos 
Estados Unidos. 

Senhor Presidente, estou-me excedendo, por
que estou _emocionado, ~indo um pouco fora 
do controle a que eu mesmo me impus. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pennlte-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Afonso Arinos? 

O SR. AFONSO ARI!'IOS - Agradeço a 
V. fr a hOnra -

O Sr. Jarbas Passarinho- Gostaria de tor
nar mais uma vez público o meu orgulho de ter 
pOdido secundar V. Ex!' na presidência eventua1 
da Comissão de Sistematização. V. Ex" pelo seu 
porte, pelo seu valor intele<:tual, pela sua expres
são moral, deu à Comissão de SistematiZação 
uma absoluta tranqüilidade para dfrigir os traba
lhos. V. Ex• é testumunha, porque viveu o fato, 
que _houve momentos em que foi fortemente 
aplaudido e houve outros em que foi censurado 
pelo silêncio. Quando V. Ex" votava de uma ma
neira a agradar especia.lmente uma área c;la ~s
querda era muito aplaudido, mas quando V. -Ex' 
votava com a sua consciência, contrariamente a 
outra proposição, pelo menos se fazia o silêncio. 
O que prova justamente que a envergadura de 
V.~ foi o grande fanal que tivemos para a direção 
dos _trabalhos. Eu me honro multo de colocar 
no meu currículo que um dia se_cundei V. ~ 
numa missão _dessa natureza. 

O SR. AFONSO ARINOS - V. Ex" sabe, 
senador Jarbits Pas~rinho, da minha velha admi
ração e de minha profunda amizade por V. Ex'. 
Considero-o um dos grandes brasileiros da nossa 
geração. A intervenção de V. Ex~ me comove e 
eu agradeço ~rofundamente a honra de ter mere
-cido de V. EX• este julgainente público. 

Mas voltando a esta dissertação que já está-se 
tornando fastidiosa, queria apenas dizer o seguin
te: estamos numa sit~Jação em que temos que 
figurar a duplicidade dos sentimentos de __ concor
dância e das expressões do entendimento. Con
cordar e entender não .são _coisas idênticas; até 
etimológicamene concordar não é a mesma coisa 
que entender. O meu Mestre em Latim Eduardo 
Badaró já mostrava isso. no terceiro ano do_ Colé
gio_ Pedro 11: C on<;:ôrdia vem de coração, quer di
zer, a concord ~ncia é_ um impulso do sentimento, 
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um impulso do coração. O entendimento é um 
impulso mental, de compreensão. Então, estas 
duas posições é que_ temos agora de procurar 
reunir não apenas no Senado, não apenas na 
Comissão, caso coiltinue ela, Õu desapareça. Te
nho uma vida pública suficierltemenfe longa para 
compreender estas possibilidades que podem 
ocorrer, mas o que eu queria era, realmente, com 
a autoridade que só a idade traz, lembrar que 
é dentro de raros momentos que devemos estar 
atentos e lúcidos, sabendo que temos que atra~ 
vessar essa fase esquiva; em que urge mesclar 
a concordância com o entendimento. Não pode
mos chegar ao entendimento sem concordância; 
não podemos chegar à razão sem o coração e 
não podemos, através do coração, eliminar a ra
zão. E é isso que se está impondo, hoje, no Brasil; 
wn esforço no sentido de que marchemos em 
comum, confluinnos, mobilizarmos os nossos co
rações e entendimentos, a fim de que possamos 
fazer aquela Constituição de que no momer:tto 
todos nós precfsamos. É a Constituição que faz 
avultar a parte social da vida modema com as 
tarefas jurídicas que incumbem ao Estado exer
cer, inclusive para absorver esse impacto sociaL 
O impacto social ou se dá de uma maneira que 
genericamente tem que ser promovida, com
preendida, definida, estabelecida pelo text.o cons
titucional, ou não se reaJiza. Se a Constituição 
não reconhecer a parte social que e~ge hoje inter
venção do Estado, ela estará fora do entendimen
to, e estará fora da concordância. Ela não vai 
trazer a unidade dos corações, não vai trazer a 
unidade das mentes, e nós, Constituintes, temos 
que fazer isso. Ou o Direito Constitucional brasi
leiro positivo marcha no sentido de que toda a 
gente hoje percebe que, sobretudo em um pafs 
como o nosso, em um pais subdesenvolvido que 
marcha para o desenvolvimento, um país de notá
vel potencial económico, tecnológico, mas infeliz
mente com uma deficiência educativa e uma desi
gualdade humana que não estão mais em propor
ção com ess~ potencial; um país que está promo
vendo as soluções de vida exclusivamente para 
um grupo limitado das elites, mas deixando os 
grandes problemas para a maioria da população. 
A parte da Educação é fundamental, a fim de 
que todo o povo participe daquele desenvolvi
mento que as bases econômicas, tecnológicas 
e bases industriais estão atravessando. Mas odes
frute dessa civilização, dessa cultura está sendo 
emperrado pelos problemas educacionais que 
são essenciais hoje, no Brasil, para que_se possa 
fazer a fusão de todos esses elementos em direção 
ao futuro. Então, digo: ou temos a compreensão 
disso ou não nos poderemos despir dos rancores 
manifestados subitamente, como na sessão de 
outro dia. Não acho aquilo importante. Em todos 
os parlamentos do mundo há esses momentos 
de violência. Mas já assisti a cenas violentas e 
trágicas. Devo dizer aos meus queridos Compa
nheiros- eu vi, por exemplo, o sangue do Depu~ 
tado Sousa Filho no chão do Palácio Tiradentes. 
Eu vi, SrS. Seiladores, junto ao estrado da Mesa 
do Palácio Tiradentes, o sangue do Deputado, 
vi o sangue do Deputado, morto! É um fato histó
rico, V. Ex- se lembram disto! 

O Brasil tem atravessado crises semelhantes, 
muito mais graves, e nunca ocorreu isso dentro 
do parlamento, posteriormente a esse fato. 
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Eu não era nada, ê"ra um simPies rapaz, estu~ 
dante, que estava lá porque meu pai e meu irmão 
V~rgílio de Mello Franco atuavam na AJiança Ube
ral e eu ia à Câmara para assistír das gaJerias 
aos discursos de João Neves da Fontoura e outro-s 
grandes oradores. Da galeria desci para o plenário 
e vi o sangue da vítima, cujo corpo já havia sido 
transport.ado. Devo acentuar que_ a violência de 
Sousa Filho provocou a tragédia. 

São problemas que temos vivido e acompa
nhado. O que aconteceu há poucos dias, no recin
to da Câmara, nem se aproxima do drama, o 
que ocorreu foi algo de mais grotesco do que 
grave. Só achei grave o lider do meu Partido 
dizer que usaria o revólver, se o portasse na hora 
S. ~ não podia dizer uma coisa dessas! Isto, 
sim, eu ach9_ ~ui~ grave. 

Estou procurando - não sabia que iria falar 
e peço desculpas por isto, porque infrigi o Regi
mento e a polidez, e agradeço profundamente 
ao meu velho amigo e companheiro, o Sr. Presi
dente Humberto Lucena - trazer esta contribui
ção de um homem que não fez muito, mas que 
viu muito. 

O que a vida traz para a experiência não é a 
ação; é a visão, a assistência, o enriquecimento 
do espírito, a tranqüüidade diante dos fatos e, so
bretudo, uma coisa que o tempo não pode matar: 
esperança. _ _ 

Erii o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Afonso Ar/nos 
o Sr. Humberto Lucena, Presidente deixa a 
cadeira da Presidência que é ocupada pelo 
Sr. Lourival Baptista, 2'~ l/ice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Afonso Arfnos 
o Sr. Lourival Baptista, 2 9 Vice-Presidente dei
xa a cadeira da Presidência que é ocupada 
pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Srs, senadores, ao encerrai' a primeira Sessão "Le-
gislativa -Ordinária- -da--4&- L:egisiatunr,-o -senadõ 
Federal teve hoje um debate de alto nível. 

cabe-me pronunciar algumas palavras para, 
também, ajontar-me aos Srs. líderes que, com 
tanto brilho, desfllaram na tribuna da Casa e, bem 
assim, ao Senador AfonSoArinos de Mello F'ranco, 
a_ quem todos homenageamos, pela sua inteli
gência, pelo seu talento, pela sua cultura. 

Sinto-me rejubijado por haver conseguido pre
servar, durante este ano dificil e tumultuado, politi
camente, as atribuições do Congresso Nacional 
que, apesar de redw:iclo nas suas atividades, por 
força da prioridade que tivemos que dar à Assem
bléia Nacional Constituinte, pôde realizar muito 
de importante para a vida nacional. 

Eis um resumo dos nossos- trabalhos legisla
tivos e parlamentares, no ano legislativo que hoje 
se encerra: 

Projetas enviados à sanção presidencial, 49; 
projetas enviados à promuJgação, 387; projetes 
enviados à Câmara dos Deputados, 11; projetas 
enviados ao Arquivo, 5; mensagens de escolha 
de autoridades aprovadas, 43; requerimentos 
apresentados~ 282. 

Salíento a instalação e o funcionamento de al· 
gumas _comissões parlamentares de inquérito, 
que tratarem de assuntos de fundamental relevân
cia, como-enerQ-i3 elétrica, importação de alimen-
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tos durante o-Piano ·cruzado, atividades d~ CIMJ, 
a seca verde do Nordeste, a ferrovia Norte-Sul. 
Houve também .a Comissão Especial da Divida 
Externa, que realizou um trabalho importantís
simo - e aqui está presente um dos seus mem
bros, o Senador Virgilio Távora, dediCando-se dia 
_e noite _à realização de uma verdadeira auditoria 
do nosso -endividamento, com pleno apoio do 
Banco Central, que abriu as suas portas para que 
esse orgão técnico do Senado Federal pudesse 
melhor desempenhar a sua tarefa. 

Tivemos a convocação e, portanto, a presença, 
neste plenário, de dois minístros de Estado: o 
ministro dos Transportes, Dr. José Reinaldo Tava
res e o ministro da Previdência e Assistência So
cial, Dr. Raphael de Almeida Magalhães. 
Comuni~Q aos Srs. senado_res que ~om a apro

vação unânime de todos os companheiros que 
compõem a Mesa Dfretora, estou enviando esfor
ços no-sentido de oferecer um apoio logístico 
decisivo ao funcionamento das comissões per

manentes e mistas do Senado Federal e do Con
gresso Nacional, no próximo ano legislativo de 
1988. Para isso, aprovamos, ontem, um projeto 
de resolução, de iniciativa do Senador Jutahy Ma
galhães, propondo a criação de uma auditoria 
para as comissões parlamentares de inquérito, 
no Sentido de tomá-las mais ágeis e mais eficazes. 
No próximo ano, é nossa intenção, tão logo as 
comissões permanentes sejam instaladas, após 
a promulgação da nova Constituição, contralar 
alguns assessores aprovados em concurso públi
co realizado pelo Senado Federal, para que pos
sam ampliar esse apoio logístico de acordo com 
sua especialização, às diversas comissões perma
nentes da Casa- e às éomissões mistas do Con
gresso Nacional. 

Tenho para ffiiin, portanto, que foi fllitdamental 
o papel que o Congresso Nacional desempenhou, 
durante o ano legislativo de 1987;-Sem prejuízo 
das atividades da Assembléia Nacional Consti
tuinte que, comedisse, tiJlham que_s_erabsoluté:t_ mente-preiereilCiéiiS:- ---- - - -- - - - - -----

Agora, as término dos nossos trabalhos, afirmo 
que, se depender de mim, o Congresso Nacional 
será convocado extraordinariamente para fundo-
nar durante o período de trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte, para que continuemos de- , 
sempenhando a nossa missão constituclorial, ao 
elaborar a legislação ordinária, e a cumprir a com
petênda privativa do Senado Federal. 

Antes de encerrar a presente sessão, cabe-me, 
em meu nome··-pessóal e no de todos os que 
integram a Mesa Diretora agradecer aos Srs.líde
res, aos Srs. senadores, a colaboração que sem
pre nos deram, ao longo de todo este ano, para 
que os nossos trabalhos se desenvolvessem efi
cientemente; igualmente, agradecer aos funcio
nários da Casã, dos mais humildes aos mais cate~ 
gorizados, na pessoa do Sr. Diretor~Geral, pelo 
apoio emprestado à nossa gestão e aos Srs. Jor
nalistas que tanto fizeram para prestigiar os traba
lhos do CongreSso Nacional. Neste particular, foi 
para mím muito.gratificante ter podido, na Presi
dência da Casa, prestigiar a ação do Comitê de 
Imprensa do Senado Federal, diriQido, este ano, 
pelo jornalista João Emílio Falcão. Ainda ontem, 
criamos, através de resolução, um apoio logistico 
ao Comitê de Tmprensa, para que pudesse desem
penhar melhor a sua tarefa de bem-informar o 
que se passa nesta Casa. 
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Com estas palavras, encerro a presente sessão 
e formuJo votos, para que todos nós, que conti
nuamos em Brasma como constituintes - por
que, além de congressistas, somos sobretudo 
constituintes neste ano de 1987 e nos próximos 
meses de 1988 -, posSamos levar adiante, com 
pleno êxito, os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, acelerá-los o mais possível, aprimo
rando o texto da Comis-são de Sistematização, 
competentemente presidida pelo Senador Afonso 
Arinos de Mello Franco, de tal sorte que possa· 
mos, nos próximos meses,_ corresponder aos cm· 
seios da sociedade brasileira, promulgando uma 
Coristituição que assegure ao BraSJ1 uma demo
cracia autêntica e, sobretudo, progressista. 

A Presidência convoca sessão solene cof\iunta, 
a realízar-se no dia 1? de março de 1988, às 11 
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à instalação da 29 SesSão_ Legislativa 
Ordinária da 48' Leg!slatura do Congresso Na· 
ciona1. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está encerrada a sessão. ---

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 13 mi
nutos.) 

D/SCGRSO PROfiGNCIA/50 PELO SR. 
GD S18Óú\ DE OIRVALHO NA SESSÃO 
DE 24-11-87 E QilE. ENTIIEGaE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERú\ PéJBLICADO 
POSTERIORMENTE.. . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. PronuriC1ã: o seQuinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a bibuna nesta reuniâo extraordinária 
do Senado para dizer algumas das minhas im· 
pressões sobre o atual momento por que passa 
o País. 

A Nação brasileira experimenta nesta hora um 
desacordo de posições as mais diversas, confli· 
tantes, contraditórias. e algumas, por certo, inex· 
plicáveis. Estamos hoje exãtamEmte às vésperas 
de uma das mais importanteS reuniões da Assem· 
bléia Nacional Constituinte, quando, pelo seu 6r
gão maior, o Plenário, há de decidir se modifica 
ou não o seu Regimento Interno. As deliberações, 
em forma de aproveitamento de emendas desta
cadas na Comissão de Sistematização, suscita
ram muitos debates no Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não esta
mos apenas diante dos debates que se abriram 
sobre questões de ordem fundamental. Mais do 
que isto, estamos sob os efeitos de uma autêntica 
coação que se faz sobre um órgão cuja soberania 
é absolutamente indiscutível. E talvez que essas 
medidas de coação se devam a combater, primor
dialmente, a soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte. Mesmo que, sociologicamente, se 
possa admitir a existência de grupos de pressão, 
eis que não há propriamente um grupo de pres
são, além da pressão sociologicamente enten
dida, estamos diante de uma chantagem nacional. 
Querem chantagear a Assêmbléia Nacional-Cons
tituinte, constrangendo os seus integrantes dos 
mais diversos modos e a se cobrar um preço 
de cada um por aquilo que se aprõvou tfl:f Cernis· 
são de Sistematização. Nem ao menos:se espera 
a reunião do Plenário, para que se saiba se a 
maioria da Comissão de Sistematização corres-
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ponde, também, à maioria do Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. 

Há Umã grande pressa em denegrir, há uma 
gran~~ _ _pressa em confundir a opinião pública. 
E mais ainda: há uma grande pressa em se con
fuilcUr os resultados das eléições realizadas no 
Brasil, em 1986, eleições cujos resultados são 
de diffcil assimilação por forças excessivamente 
cOnservadoras, ou por aqueles que querem re
troagir, ou por aqueles, ainda, que não toleram 
a democracia. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. senadores, se outro 
mérito não tivesse o presJdente José Samey, um 
que seria absolutamente indiscutfvel é o da restau
ração das liberdades desse Pais. Nós estamos, 
neste instante, vivendo momentos de experimen
tação libertária, estamos experimentando o gozo 
de todo um sistema de liberdade: liberdade de 
imprensa, que já IJem cabe na lei vigente, é uma 
liberdade além dos próprios limites da lei em vi
gor, uma liberdade que pennite, inclusive, o exer
cício da coação sobre a Assembléia Nacional 
Constituinte. · 

Outro mérito nãO tivesse o presidente José Sar· 
ney e caberia, para sua honra e glória, para sua 
históriã, depojs de passar pela presidência, esse 
aspecto fund~en~ de seu governo: um homem 
atento ao exercido das liberdades, à prática de 
todas ÇlS liberdades._ ao pragmatismo libertário do 
brãàtrelrO -rlesi:e momento de transição. Porém, 
Sua-ExC"elência erra, e histOricamente erra, neste 
momento, Sr. Presidente, quando se retrai da con
duta política que ê o seu selo, que ê a sua marca, 
o- ex-Jibris de sua vida, a marca política que há 
tatacterizado toda a sua conduta, qual se não 
fora o politico experimentado, dá-se conta na im· 
prensa de mágoas do presidente Samey, onde 
a deliberação de um mandato de quatro anos, 
qUé, no entanto, requer uma análise mais pro
funda a razão dos quatro anos. E o início dessa 
razão baseia-se, primordialmente, no fato de o 
próprio Presidente ter admitido discutir o seu 
mandato de seis anos, quando foi eleito para um 
tempo certo,juridlcamente determinado. Q.Jando 
aceitou discutir os cinco anos, poderia, também, 
discutir-se, paralelamente, os quatro anos. E isso 
aconteceu e não fora, por certo, a infelicidade 
da veiculação de algumas declarações presiden
ciais, por certo, nesta hora, esse resultado parcial 
de quatro anos não estaria a ser comentado, por
que simplesmente não -existiria, Sr. Presidente e 
Srs. senadores, uma vez que compativel com a 
tese do parlamentarismo, compatível com a defe
sa do parlamentarismo, há cinco anos para o futu
ro presidente, e não haveria uma razão para me~ 
nos de cinco anos para o atual presidente. A razão 
é extra-oficial, a razão está à margem, a razão 
vem às margens da história da Constituinte e se 
deve, naturalmente, o repúdio ao ensaio de pres-o 
são. 

Por aí dá para se imaginar, Sr. Presidente, qual 
se.rá a_ nossa reação no !'1-enário da Assembléia 
Nacional Constituinte, quando se ensaia, nacio
nalmente, uma pressão genérica sobre a sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte e a li
berdade, principalmente a liberdade de propor 
de cada Ur_:Jl_dos __ seus integrantes. 

O mom~iltá hist6ric9 é da maior gravidade, 
uma história que se consuma já com cores ne-

gras, no momento em que estamos a falar aqui 
na tribuna do Senado Federal 

Mas nada, Sr. Presidente, será maior que o res· 
peito devido à Assembléia Nacional Constituinte 
e à sua Comissão de Sistematização. Quaisquer 
que forem as deliberações da Comissão deSiste· 
matização, estão revestidas do principio da sobe
rania e, como tal, as partes perdedoras, num prin
cipio democrático sadio, cedem espaço e se cem
formam, pelo menos naquele momento preces· 
sual, com a realidade estabelecida pela maioria. 

A democracia é exatamente isso; a minOria ven
cida do abra-se à maioria vencedora, democrati
camente, e pelos próprios canais da democracia, 
peleja por novos resultados, novos momentos, 
novas revelações, novas ocorrências e uma posi· 
ção diferente daquela que demarcou a derrota 

Com o início dos trabalhos do Plenário, na As
sembléia Nadonal _Constituinte, abrem~se nova
mente todos os espaços, abrem-se novamente 
todas as portas da criatividade constitucional, não 
há nenhum tema decisivamente deliberado nem 
definitivamente acertado. Nada se resolveu de 
imutável, nada se resolveu, Sr. Presidente, que 
não mereça substituição, retoque, apara, ou qual
quer coisa que se possa fazer para o aperfeiçoa
mento do texto constitucional. 

Estamos diante de um momento que se instala, 
no P~s. o exame, no plenário da Assembléia Na
cional Constituinte, das matérias que lhe serão 
submetidas, por força do Regimento. 

Mas quero, neste momento, Sr. Presidente, di
zer que a nós, constituintes, assiste o direito de 
protestar contra o ensaio de intolerância neste 
País: contra as ameaçaS de golpe, contra as más 
interpretações da lei e até o desvirtuamento dos 
resultados das eleições de 1986. 

Esses resultados estão devidamente postos. 
Todo mundo sabe para que cargo eletivo foi esco
hido. Todo mundo sabe a duração de seu man
dato. Todo mundo sabe a fmalidade da eleição, 
que era constituir uma Assembléia para redigir 
a nova Constituição e, posteriormente, todos sa
bem, deputados e senadores constituintes segui
riam a circuilstância nonnal de seus mandatos 
na Câmara Alta e na Câmara Baixa do País. 

Não foi por acaso que o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses 
Guimarães, prestou as suas últimas declarações, 
que poderiam ser inseridas nos Anais não apenas 
desta Casa, como, também, da Câmara dos De
putados, tal a importância elucidadora da palavra 
de Ulysses Guimarães dada à imprensa de to.do 
o País. 

De resto. Sr. Presidente, é preciso que a Nação 
saiba dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte e possa acompanhar o ideário que 
aqr.!i foi _trazido, expgsto e debatido. 

E preciso que a Nação acompanhe, passo 
_a passo, cada um dos acontecimentos. 

É-direito dO povo receber a informação perfeita 
e não a informação distorcida, capaz de dar uma 
imagem absolutamente irreal do que se faz na 
Assembléia Nadonal Constituinte. 

Eu me lembro até do destaque que teve um 
rato que apareceu no plenário da Assembléia Na
cional Constituinte e que deve ter tido mais cober· 
turafoma:trstica do que o mais consagrado Consti
tuinte desta atual reunião para elaborar a Carta. 
A pobre ratazana nunca pensou em sertão célebre 
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por invadir o plenário da Asserr.bléia Nacional 
Constituinte. · · · 

Lula, jogar futebol, a trocar passes com o nosso 
companheiro José Richa, é muito mais im'por
tante do que uma propositura a respeito da refor
ma agrária e que cobre, por exemplo, definições 
do Estado quanto à implantação da reforma agrá
ria. 

Quaisquer fatos, mesmo corriqueiros, podem 
sofrer aqui uma supremacia na cobertura que 
se dá à Casa, contanto que as grandes idéias 
não chegrem ao povo. Mas isso, Sr. Presidente, 
importa até certo ponto. Basta relembrar que, 
quando da feitura da fomosa Carta norte-ame
ricana, guardou-se sigilo absoluto de todos os 
debates, de todos os documentos, de todas as 
idéias e de todas as posições dos representantes 
dos Estados para a realização da Carta. Ali s_e 
fez sigilo absoluto; diferente de uma constituinte 
como a nossa, na qual todas as portas estão es
cancaradas, onde, de quando em quando, é ne
cessário às presidências pedirem calma às gale
rias que se manifestam. Documentos _que são 
assediados a qualquer instante; impressos que 
são popularmente distribuídos; formulários 
preenchidos por constituintes e que chegam ao 
conhecimento de toda e qualquer pe~soa curiosa. 
Portanto, essa Constituirite, por -sua próPria natu
reza, está perfeitamente apta a ser devassada, a 
ser vista, a ser examinada e, conseq"Uentemente, 
a merecer a justiça histórica 

Os que aqui chegam por acaso, para, por um 
dia ou dois, acompanharem os nossos trabalhos, 
supreendem-se, e é comum a frase: "Eu nã'o sabia 
que a Constituinte era tão importante assíffi." 
"Não sabia que o trabalho era tão intenso assim". 
Mas. diante da criação, diante das mudanças cujas 
implantações são dolorosas há, naturalmente, as 
reações, e eu nem entro no mérito dessas mudan
ças. posto que importante, no entanto, sei que 
todas estão aí sob caráter provisório. 

S6 o plenário irá decidir a sorte de nossa futura 
Constituição. Portanto, não há nada perfeito, não 
há nada perfeitamente acabado; há, por certo, 
um projeto que tem a sua forma mais concisa. 
mais próxima de uma definição, mas não é ainda 
a Constituição. 

Para os senhores terem uma idéia do que acon
tece em matéria de Constituinte, basta verificar 
tudo o que sofreu o Relator Bernardo Cabral. Im
pressionante o que se fez a este cidadão: todas 
as feridas foram tentadas por sobre sua alma e 
sobre a sua dignidade de Jurista; o seu currículo 
foi posto sob discussão e as suas informaÇões 
ganharam páginas em revistas e jornais, por certo 
tendo o espaço que ldéias impOrtantes aqui nunca 
tiveram nem nunca o terão. Mas esse clima, Sr. 
Presidente, será vencido, mesmo que aqui e ali 
se apelide uma providência de "trem da alegria" 
ou outros epítetos pejorativos que se façam contra 
a qualidade e a honra dos Constituintes, esta Casa 
que é a Assembléia Nacional Constituinte, che
gará ao final de seus trabalhos. E se a justiça 
falta neste momento, se é pródiga a injustiça 
no presente, fará falta à História que há de se 
formar sob princípios mais cientificas e de urria 
investigação mais rigorosa. 

E aí os Srs. integrantes da Assembléia Nacional 
Constituinte poderão mereCer o juízo- da Nação, 
sob documentação devidamente examinada e um 
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cOmPOrtamento-qUe pode ser recolhidO ·através 
dos Anais, que vão se formando diariamente na 
~sem!_d~ia N~cional Constituinte. 

Sr. _Presidente, é preciso, port~to. n~ste mo
mei)to, cobra-r de todos, inclusive do Presidente 
da. República, o respeito máximo para com os 
que produzem a Constituição. Não é hora de 
<?missões e nem pode haver _no Brasil, neste mo
mento, nenhum Pilatos para lavar as mãos e dei
xar na bacia o sangue inocente. Não! Todos estão 
comprometidos com a transição democrática. 
Compromisso que era de Tancredo Neves, com
promisso que passou para J-osé Samey, e que, 
de repente, não terõ o direito, nem de leve, de 
se transformar m,tm Presidente apolltico, distante 
ou eqüidistante das qu_estões políticas do País, 
porque a Sua Excelência cabe a -responsabilidade 
política ·de conduzir a transição. E~mos todos 
aqui para a cooperação absoluta com a ordem 
nacional, com a estabilidade nacional contribuir 
primordialmente para que o povo recobre as suas 
aptidões; inicialmente as de liberdade, depois as 
aptidões econômicas, que também são básicas 
para que se restabeleça o poder aquisitivo e_ a 
felicidade individual de cada um dos brasileiros. 

Faz-se nesse momento torpe caffipanha contra 
aAssernbléia Na dona! Constituinte. Os temas que 
são erguidos ao conhecimento nacional, via de 
regra_são um jogo de cena; muitos falam aquilo 
que absolutam~nte querem. Não querem em ab
solutO, mas falam por falar para compor a cena 
do cOtidiano e que tem espaço nas manchetes 
dos jornais. Mas esse jogo de cena se tem um 
quê de conupçêo, se terri um quê de falsidade 
tem um· muito de antidemocrático e- Como tal 
deve ser repelido. 

O povo está cobrandO, acima de tudo, serie
dade, não apenas da Assembléia Nacional Consti
tuinte, mas do povo que a elegeu, dos ocupantes 
de cargos políticos também eleitos, muito embora 
nãó pertencentes ao Legislativo; Governadores, 
Prefeitos, todos têm uma responsabilidade muito 
grande nesta hora, como de resto as Câmaras 
Municipais e as Assembléias Legislativas. To dos 
têm um compromisso para com a transição de
mocrática, e tomar-se a feitura da Constituição 
como pretexto para um golpe, além de ser um 
raciocicio primário - sociologicamente imbedl 
-é, acima de tudo, um comportamento fascista, 
que não cabe no Brasil_que elegeu os membros 
da Constituinte num pleito absolutamente demo
crático, como o de novembro de 1986c 

Saberemos no momento exato e adequado re
pelir as insinuações maldosas a incrível vocação 
cassatórii! que está vadiando nas mentes doentias 
deste Pais. Há sempre um anseio de cassar; há 
sempre aquela idéia de tomar o mandato, de inter
romper o mandato; há sempre aquela idéia de 
impedir o exercido livre do cargo para o qual 
foi eleito aquele que concorreu às eleições passa
das. É.uma incrível vocação para cassar. E aquilo 
que muitas vezes acusamos no regime militar foi 
perfeitamente assimilado pelas personalidades 
mais fracas, as personalidades doentias, as perso
nalidades de aspectos patológicos que, quando 
não podem vencer no universo da democracia, 
querem fazê-lo pelo golpe, pela audácia, pela trai
ção e, acima de tudo, pelo desvirtuamento social 
a que o Brasil está afeito em face da sua crise 
econômica, mas o resultado será bem outro. 

Triunfará a- ordem neste País, triunfará o desejo 
de democracia do povo· brasileiro. 

A_el.eição de Trancredo Neves não foi um acon
tecimento do acaso, foi Um universo construído 
pela sensibilidade do povo brasileirO. E ai dos 
que pensam que Tancredo morreu! Porque se 
morreu para sua vida física, se morreu para rião 
poder assumir a Presidência da República, eis que 
seus conhecimentos, sua profissão de fé, a sua 
linha de conduta, tudo está devidamente prepa
rado para subsistir durante muitos e muitos anos, 
e não é tãO fácil morrer um homem da sua esta
tura. Mesmo quando o físico tomba, mesmo 
QUandO- a tumba receDe o corpo de urri -POlitico 
audaz e inteligente como Tancredo, resta-lhe a 
História, resta-lhe o espírito, resta-lhe a grandeza 
para continuar clareando esta Nação, que muitos 
querem envolver na treva do golpe, mas que é 
uma Nação luminosa pela própria vocação do 
seu povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas 
de 1? a 30 de novembro de 1987 
art. 293,_11, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e enviados à sanção 

-Projeto de Lei da Cãmara n~ 25, de 1987 
(n? 22/87, na Casa de oiigem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que altera o De
creto-lei n~ 1.370, de 9 de dezembro de I 97 4, 
que dispõe sobre a tributação dos rendimentos 
auferidos por garimpeiros matriculados e dá ou
tras providências. "Sessão: 3-11-87 ( extraordiná
ria) 

-Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1987 
(n? 161/87, na Casa de origem), que altera o art. 
4" da Lei n" 7 .562, de 19 de dezembro de 1986, 
que inclui a categoria funcional de Inspetor de 
Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de 
Apoio Judiciário do Quadro Permanente da Se
_cretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá 
outras providências. Sessão: 3-11-87 (extraordi
~nária) 
. ~ F'_rçjeto _de _Lei dP. _Câmara n9 34, de 1987 
(n9126/87, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a reestruturação da Justiça de Primeira Instância 
e dá outras providências. Sessão: 3-11-87 (ex
trJlQrdinária) 

-Projeto de Lei do Senado no31, de 1987-DF; 
que estima a Receita e fiXa a Despesa do Distrito 
Federal para o exercício financeiro de 1988. "Ses
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 42, de 1987 
(n? 187/87, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente- da República, que autoriza a 
criação de municípios no Território Federal do 
Amapá, e dá outras providências. Sessão: 
25-11 ~87 _(extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n" 44, de 1987 
(n9 5.438/85, na Casa de origein), que dispõe 
sobre o cálculo do salário-beneficio e O reajusta
mento dos benefícios de aposentadoria. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câniara n" 47, de 1987 
(n9 264/87, na Casa de origem); de iniciativa do 
Senhor_ Presidente _9a República, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir créditos suplementares 
até o limite de Cz$ 105.000.000.000,00 (cento 
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e cinco bilhões de cruzados). e dá outras provídên~ 
das. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

Projetos aprovados e 
enviados à promuJgaçã.o 

-Projeto de Decreto LegisJativo n~ 31, de 1985 
(n" 1 I 1/85, na Casa de origem), que aprova, com 
reservas, os textos da Convenção Internacional 
de 1973, para prevenção da poluição causada 
por navios, concluída em Londres, a 2 de novem
bro de 1973, e do Protocolo de 1978 relativo 
à Convenção Internacional para prevenção da per 
luição causada por navios, concluída a 17 de feve
·reiro de 1978, em Londres. Sessão: 3-11-81 (ex
traordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 32, de 1985 
(n~ 107/85, na Casa de origem), que aprova o 
texto da Convenção das Nações sobre o Direito 
do Mar, concluido em Montego Bay, Jamaica, 
em 1 O de dezembro de 1982. Sessão: 3-11-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 159, de 1987, de 
autoria da Comissão Diretora, que altera dispo
sitivos da Resolução n? 73, de 1 984, do Senado 
Federal, e dá outras providências. Sessão: 
3-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 179, de 1987, rerrati
ficando a Resolução n9 264, de 1986, que alterou 
a Resolução n" 8, de 1986. Sessão: 3--11-87 (ex
traordinária) 

-Projeto de Resolução n9 181, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Cha
péu, Estado da Bahia, a contiatar operação de 
crécfito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3-ll-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resoluçáo 09 182, de I 987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Cha
péu, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzadós a 
171.659,374 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3-11-87 (extraordinária) 
--~p-rojeto -ae-Resoiução n~- -1 a-3. -de- 1"987; que

autoriza a Prefeitura Municipal de íefé, Estado 
do Amazonas, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
34.853,81 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 3-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n" 184, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Birigüi, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
466~000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução na 185, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Oeste, Estado ae Santa Catarina, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 470.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional. Sessão: 3-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n" 186, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 3-11-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resoluçao n~ 187, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 250.000,00 Obri-
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gações do Tesouro NacionaL Sessão: 3-11-87 
(édraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 188, de 1987, que 
autoriza a PrefeitUra Municipal de ltabuna, Estado 
da Bahia, a contr~ operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 3-11-87 
(extiaoi-dinária) 

-Projeto de Resolução n9 180, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no _valor correspondente, em cruzados, a 
83.740,60 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 5-11-87 (extraordinária) 
----.:.::-Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de 1985 
(n9 81/85, "na casa de origem), que aprova o texto 
do Acordo Comercial entre o Governo ·da Repú
blica Fedefativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Gabonesa, firmado em Brasflia, a }9 de agos
to de 1984. Sessão: 11-11-87 (extraordinária) 

--Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1985 
(n9 73/84, na Casa de origem), que aprova o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Oentífica e Téc
nica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de 
São _Tomé e Príncipe", assinada em Brasília, a 26 
de junho de 1984. Sessiio:-11-1 1-87 (extraordi
nária) 

- Prçjeto de Decreto Legi~lativo n9 25_, de 1985 
(n" 88/85, na Casa de origem), que aprova o texto 
do Acprdo Cultural entre o Governo da República 
Eederativa do Brasil e o Governo do Reino de 
Marrocos, concluído em Fez, a 1 O de abril de 
1984. Siissão: 11-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 193, de 1987, que 
autoriza o Governo --do Estado de São Paulo a 
realizar operação de empréstimo externo no valor 
de até OS$ 174,000,000.00 (cento e Setenta e 
quatro milhões de dólares americanos). Sessão: 
11-11-87 (extraordinária) 

-Projeto cte Resolução n9 192, de 1987, de 
autoria da Comissão Diretora, que dá nova reda
ção ao § 19 d_o art, 405 do ~e_gul~~~nt9 -~ini~ 
frâiivO -aõ senààO -F~dei-al, aprovado pela Resolu
ção n9 58, de f972. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 26, de 1985 
(n9 92/85, na casa de Origem), que aprova o texto 
do acordo de cooperação técnica e científica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Tailândia. Sessão: 23-11--87 

....:. Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1985 
(_n9 102/85, na Casa de origem), que aprova o 
texto do acordo de cooperação no campo dos 
usos pacíficos da energia nuclear, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Góveriio da República Popular da China, em 
Pequim, a 11 de outubro de I 984. Sessão: 
23'1 \CS7 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 36, de 1985 
.(n9 5 U64. na Casa q.e origem), que aprova o texto 
do acordo comercial entre o Governo da Repú
bJica Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Islâmica do Paquistão, concluído em Brasília; 
a 18 de novembro de 1982. Sessão: 23-11-87 

...,... P_rojeto de -Decfeto Legislativo n9 5, _de 1986 
(n" 104785, na Casa de oôgem), que aprova o 
texto do acordo de cooperação técnka, científica 
e:..t!:.c;;nológica entre o Governo da Repúbllca Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Domini
cana, assinado em São Domingos, a 8 de fevereiro 
·de~ i 985. -Sessão: 23-11-67 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 7, de 19~ 
(n9 99/85, na Casa de origem), que aprova o texto 
dO acordo iritemacional relativo ao serviço de ra
diodifusão em ondas médias, firmado pelo Brasil 
em 19 de dezembro de 1981, por ocasião da 
Conferência Administrativa Regional de radiodi
fusão em ondas médias (Região 2), realizada no 
Rio de Janeiro. Sessão: 23-11-87 

-Projeto de Resolução nç 194, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Rondônia a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
78.021.322,63 (setenta e oito milhões, vinte e um 
mil, trezentos e vinte e dois cruzados e sessenta 
e três centavos). Sessão: 30-11-87 (eXtraordiná
ria) 

-Projeto de Resolução n9 195, de-1987, que 
rerratificaa Resolução n~ 38, dé-1987,queautoriza 
a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito no 
Valor de Cruzados, 8.512.000,00 (oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados). Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 196, de--1987,-qUe 
.çmtoriza o _Governo do Estado do Amazonas a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 465.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional. Sessão: 30-11-87 (extraórdi· 
nária) 

-Projeto. de Resolução n9 197, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiãnia, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cnttados, 
a 60.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sess.§o: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resol~ção n9 198, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ara1 Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 4.914,47 Obrigações do_ Tesouro Nacional 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-~Projeto-de -Resolução n_ç -1-99; -de-1-987, -qae· 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poc_oné, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
00.000,00 Obrigações do Tesouro Nacioanl. Ses
são 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto_ de Resolução n? 200, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Mínidpal de Poconé, Estado 
ào Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em _cruzados, a 2.393,07 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n<? 201, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minicipal de Pontal, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
31551,91 Obrigações do Tesouro Nacion_al. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 202, de 1 987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Batataís, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 3.183,16 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30.11.87 (extraordinária) -

-Projeto de Resolução n~ 203, de 1987, que 
~utoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
EStado de Minas Gerais a contratar operação de 
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crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 ObrigaÇbeS dO Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n'? 204, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 255.141,12 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 205, de 1987, que 
autoriza- a Prefeitura MunicipaJ de Bento GOnÇal
ves, Estado dO Rio -Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.912,05 Obrigações do Tesouro Na
cioanl. Sessão 30-11-87 (extraõrdinária) 

-Projeto de Resolução n9 206, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Miniclpal de Bento GonçalVes, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1.282,33 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n'~ 2"07, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minicipal de Bragança, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no--valor correspondente, em cruzados, a 
207.869;00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? ZOB, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado 
'de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
93.984-,96 Obrigâções do Tesouro ~acional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 209, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.055, 73 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) · 

-Projeto de ResoluÇão n" 210, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minidpal de Cajamar, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
16.917,29 Obrigações dO TesoUro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n" 211, ·1 987, que auto
riza a Prefeitwa Municipal ae Campo Maior, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 13.471,64 
Obrigações do Tesouro Naéional: Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) - -

-Projeto de Resolução n9 212, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Mace
do, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 1297,390brigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de ResoluçãO_n_:_?1}, de 1987, que 
autoriza _a Prefeitura Muriicipa! de Felipe Guerra, 
Estado o f.!.io Grande do Norte. a contratar opera
ção de crédito no valor C\.. ·respondente, em cruza· 
dos, a 4.903,6TObrigaç6es do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de R~~lução n9 214, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minicipal de lndaiatuba, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito 

no valor-correspondente, em cruzadps, a 
202.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de ResolUÇão n9 215, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura.Municipal de Jtacoatiara, Esta
do do AmazonaS, -a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
79,936,93 Obrigáções_ do TeSOLi(O Nacional. Ses
sã<r ... 30-1 1-87 (extraordinária) 

-_Projeto de Resolução n9 216, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltiquira-, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
32.123,55 Obrigações do Tesouro Nadonal. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9-217, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minicipa1 de Jaciara, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
79,997,18 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-81 (extraordinária) 

-Projeto de ResoluçãO n9 218, de 1987, que 
autoriza a Prefe'itura Municipal de Jardim, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a~7.500,00 Obrigaç_õpes do Tesourá Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 219, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado 
do Mato GrosSo do Sul, a contratar operação de 
crédito np_ valor correspondente,_ em cruzados, 
~ 16.818,06 Obrigações do -Tesouro Nacional 
Sessão: 30-11-87 (extiiiórdinária) -

-Projeto de Resolução n9 220, de 1987, que 
auto~ a Prefeitura Municipal deJoaçaba, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados a 9.760,29 
Obrigações do Tesouro· Nacional. Sessao: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução -n? 221, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Lagarto, Estado 
de Sergipe, a conb:'atar operação de crédito' no 
valor correspondente, em cruzados, a 5.148,73 
Obrígaçõe_s d<? Tesouro N_acional. SeSsão: 
30-11-87 (extraordinária) . 

....:.... Projeto d.C Resolução no 222, de 1987; que 
aUtoriza o Governo do Estado do Amazonas, a 
contratar operação de crédito no Valor correspon
dente! em cruzados, a 877,106,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional. Sessão: 30-11-87 (extr_aordl
nária) 

....:.-.Projeto de Resolução n'~ 223, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anawilândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratãr opera
ção de crédito no valor correspondente,_ a 
7.057,65 Obrigações do Tesouro Naciorlal. Ses
são: 30-11-87 (extiaordinãria) 

....... Projeto de Resolução n9 224, de 1987, que 
autoriza á Prefeitura Municipalde Aracaju, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 83.368,83 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

~· ~..=:projeto·-de·Reso!Ução n9 225, de 1987, que 
autoriza a Prefeitwa Municipal de Aracaju, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
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vaJor correspondente, em cruzados, a 58.53~,25 
Obrigações do TesOO:to-- Nac_iOnal: ~~ssão : 
30-11-87 (extraordinária) · 

..:......:Projeto de Resolução n9 226, de 1_987, que 
autoriza a Prefeitura Múnicipal de Pacatuba, Esta
do de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor Gorrespondente, em cruzados, a 
16.180,88 Obrigaçóes do Tesouro Nacional._ Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 227, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado da ParaJba a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 42.360)0 Obrigação do 
Tesouro Nacional. Sessão: 30-11-87 (extraor&· 
nária) -

-Projeto de Resolução n9 228, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados a 48.974,87 Obrigações do 
Tesouro Nacional. Sessão; 30-11-87 (extraoridi
nária) 

-Projeto de ResoluçãO n9 2?9, de 19'"87 qt.~e 
autoriza a Prefeitura Municipal de Passo FUrldo, 
Estado do Rio Grande do Sul, a torltratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 57.062,_03 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. SessãO! 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de -Resolução n? 230, -de 1987, que 
8.ut6riza a Prefeitura MuniCipal de Patos, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 6.053,19 
Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são:30-!!-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 231, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Batatais, Estado 
de São Paulo, acontratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, 21: 1 0.5~6,03 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

:::_Projeto -d~ Re~Juçã~ n 232, de 1987,- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar opeação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400~00 Obrigações do TeSotifO Nacional 
Sessão:30-ll-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 233, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerals, a contratar operação ·de 
crédito no valor corr:espondente, em cruzados, 
a 466.400,00 Obrigaçõe_s _do Tesouro Nacional: 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

...,..... Projeto de Resolução n9 234, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Pau
lista, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de. crédito no valor correspondente, em cruzados 

a 53.023,00 OOliga:Ções dÕ Tésãuro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de_ Resolução n9 235, de 1987, que 
autoriza a Prefeitur~ _Munidpal de Cristianópolis, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de cfé.. 
'dito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.035,30 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

--Projeto de_ Reso!':lç~ (19 _236! _d~_1987, qUe 
autoriza a Prefeitwa MuniciPal de Içara, EstadO 
de santa Catarina, a contratar operação de crédito 
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no valor correspondente, em cruzados, a 552,55 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 237, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lndiaroba. Esta
do de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a2.569,50 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30~11-87 (extraordináriã) -

-Projeto de Resolução n9 238, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lrani, Estado 
de Santa Catarinà, a contratar operação de Crédito 
no valor correspodente, em cruzados, a 2.080,83 
Obri9aç6e.s do Tesouro Nacional. Sessão: -
30:f1-87 (extraordinária) - -

-Projeto de Resolução 0° 239,_ de_ 1987 I que 
autoriza a Prefeitura Mufticipal deJoaçaba, Estado 
de Santa Catarina, a Coritrâtar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
17,652,26 Obrigações do Tesouro Nadonal. Ses- _ 
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 240, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado 
do Amazonas, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
149.513,92 ODriQações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11 ~87 ( extraordínáriZJ) • 

-Projeto de ResoluçãoE241, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Muníc' ai de Moema, Estado 
de Minas Gerais, a contrp. ar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
45.985,1 O Obrigaçõ~Oo TeSõliro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (ext.r_áordinãria) 

-Projeto de Resolução n? 242, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mossor6, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 36.259,19 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 -(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 243, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João Evan
gelista, Estado de MinaS Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 549,81 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária)- -

-Projeto de Resolução nQ 244, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de 
crédito no valor corre$pondente, em cruzados, 
a 29.292,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 245, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, a contratar operaçao de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
465.039,04 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão:· 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 246, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
465:039,04 Obrigações âo T escuro Nacional 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 247, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolâ:ncia, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 

a 13.0()0,00 OPrigaç_ões do T escuro Nacional. 
Sessãó: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 248, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Solânea. Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 15.090,52 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

--.....;;.PrOjeto de Resolução n? 249, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 

_.:t_22.881,8? ObrigaçõeS do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 
~Projeto de Resolução n? 250, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul. a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
do_s, a 108.058,81 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução nç 251, 1987, que au
tõriza a Prefeitura Municipal de Vit6da, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de crédito 

-no valor correspondente, em cruzados, a 
10. 725AO Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 252, de 19_87, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de cr_édito 
no valor correspondente, em cruzados, a 

_J7.222,63 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordináda) 

-Projeto de Resolução no 253, de 1987, que 
-autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Gran-
de, Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 461.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 254, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aquidauana, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em -cruzados, 
a 7.133,60-0brigaçõesdo Teso_uroNadonai.Ses- · 
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 255, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 289.111,53 
Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são:30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 256, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracruz, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
26.921,13 Obrigações do T escuro NacionaL Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução nQ 257, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaíba, Esta
do de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 65.240,00 Obrigações do T escuro Nacional. 
Sessão; 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução nQ 258, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Patos, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 5.946,81 
Obrigações do Tesouro_ Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária)_ --

-Projeto- de Resolução n9 259, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piraju, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 

no valor correspondente, em cruzados, a 
20.203,00 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 260, de 1987, que 
autoriza a Prefeitwa Municipal de Pluma, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.182,25 
Obrigações do Tesouro Nacio_nal. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 261, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de P6á, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 38.541,21 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 262, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de J3ragança Pau
lista. Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 17.827,00 Obrigações do Tesouro Naciogal. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 263, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munkipal de Campo Maior, 
Estado do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
20.016,27 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-
são: J0-11-87lextraordinária) -

-Projeto de Resolução n~ 264, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Chiapeta, Esta
do do Rio Grande -do Sul; a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 8373,88 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são~ 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 265, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a_104.774,48 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 ( extraordinár1'a) 

-Projeto de Resolução n<> 266, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cristianópolis, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
6.681,64 Obrigações do Tesouro Nacioanal. Ses-
são: 30-11-87 (extraordinária) -

-Projeto de Resolução J)? 267, de 1~87, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cuité, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados; a 66.000,00 
Obrigações do Tesouro Nac~onal. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de_ Resolução n? 268, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de DuaS EStradas, 
Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 9.041,61 
Obrigações do Tesouro- Nacional. Sessão: 
30-11-87 (eXtáioi'dinária) -

-Projeto de ResoluçãO n, 269, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de F16rianóp6lis, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 57.403,30 Obrigações do Tesouro Nacional_. 
Sessão: 30-ll-87 (extraordinária) -

-Projeto de Resolução n~ 270, de 1987, que 
autoriza. a Prefeitura Municipal de Içara, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de c-rédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
13.576,22 Obrigações do Tesouro Nacion81. Ses
são! 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 271. de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Juii de Fora, 
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Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 160.195,50-0brigações do TesoUro Nacional. 
Sessão: 30-ll-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 272, de 1987, que 
autoriza o Govemo do Estado do Mato Grosso 
do Sul a contratar operaç.ão de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.018,85 Obri
gações do T escuro Nacional. Sessão: 30-11-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resolução 09 273, de 1987, ~ue 
autoriza a prefeitura Municipal de Nova Aurora, 
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12.412,05 Obrigações do Tésouro Nadonal. Ses
são: 30-11-87 (extraordináiia) 

-Projeto de Resolução n"_ 274, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sananduva, Es
tado do Rio Gi-ande- do-Sul, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 5244,36 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-
são:30-11-87 (extraordinária) , 

-Projeto de Resolução nor 275, de 1987, que 
autorila a Prefeitura Municipal de Santa Helena, 
EStado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 29.382,72 Obrigações do T escuro Nacional. 
Sessão: 30-11-a7 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 276, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João Evan
gelista, EStado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1.681 ,05 Obrígações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordináiia) 

-Projeto de Resolução n9 277, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 18.430,61 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 278, de 1987, -que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 6247,17 Obrigações do TesOuro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resoluçã_o_n~_279, de 1987, que 
autorila a Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Oeste, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 7.690,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 280, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munlcipa1 de São Paulo, Esta
do de São Paulo, a contratar opefãÇão de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
377.576,75 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n" 281, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Estac:lo 
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 4.600,00 Obrigações do_T escoro Nacional. Ses
são:-30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 282, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 6.203,01 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão-: 30-11-87 (extraordinária) 
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-Projeto de Resolução n"' 283, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Munictpal de Teresópolis, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a_ 1_~9.702,94 Obrigações do Tesouro Nacional. 
SeSsão: 30~11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 284, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados. 
a I 0.336,41_ Obrigações dó Tesouro Nacional. 
SesSãO: 30--n -87 "(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 285, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Es· 
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no Valor correspondente, em cruzados, 
a &264,66 Obrtg8ções do Tesouro Nacional. SeS
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 286, de 1987, que 
auto~ a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera

Ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 2.902,00 Obrigações do Tesõuro Nacional. 
Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 287, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Upanema, Esta
do do Rio Gi-ande do Norte, a contratar operação 
de crédito no Valor correspondente, em cruzados, 
a 19.762,63 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30~11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n"' 289, de_1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, a contiatar oPerãçãO de Crédito 
riO valor correspo-ndente, em cruzados, a 
14.879,36 Obrtgações do Tesouro Nacional. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n"' 290, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaí, Esta
do do Mato Grosso" do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.338,69 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 30~ 11-81 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n., 291, de 1987, que 
autoril.g~: a Prefeitura Municipal_de Po~ Seguro, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no-valor correspondente, em cruzados, a 
200.ü67,92- Obfigações do Tesourá Nacional. 
Sessáo: 30-11-87 (extraordinária) · 

-Projeto de Resolução n9 292, de 1987, que 
autoriza a Prefei~ura Municipal de Porto Seguro, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no ·valor correspondente, em cruzados, a 
45.848,90 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-
são:30-11-87 (extiaoidinária) · · 

".;;.;..Projeto de Resolução n9 293, de.1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
74.083,00 Obrigações do Tesouro Naciona.I. Ses
são: 30--11-87 (extraordinália) 

- -PrOjeto-de Resolução n9 294, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonza
ga, Estado· do Rici Grãnde do Stil, a cOntratar 
operação de crédito no valOr correspondente, em 
cruzados, a 50.000,00 Obrigações do-Tesouro 
Nacional. Sessão: 30-11-87 ( extrao'rdinária) 

-Projeto de ReSoluç~o. tt9 295, de_ 1987, que 
rerratifica a Resolução no 109, de 1987, que auto
rizou a Prefeitura ~uriiclj:jal de Jardim, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a _contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete mi-

--lhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento 
e cinqüenla e dois cruzados). Sessão: 30-11-87 
(extraodinária) 

-Projeto ele Resolução n"' 296, de_l987, que 
rerral;ifica a Resolução.n9 43, de 1983, que auto
rizou a Pre(eitura Municipal de Caarapó, Estado 
do Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 
40.600.000,00 (quarenta milhões, seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de_sua_dívida consolidada. 
Sessão: 30·11 -87 (extraordinária) 

-""""""Projeto de Resolução n9 297, de-1987, que 
rerr~~ti_~a a Resoluçâl?.n9 671 de 1987, que auto
rizoU a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos, Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 3.721576,00 (três milhões, sete
centos e_ vinte e um mil, quinhentos e setenta 
e seis cruzados). Sessão: 30--11~87 (extraordiná
ria) 

-Projeto-de Resolução n9 298. de 1987, que 
rerratifica a Resolução n"' 334, de 1986, qUe auto
rizou a Prefeitura Municipal de Jacobina, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 10.161.944,80"(dez inilhões, Centà e ses
senta_ e um mil. novecentç>s e quarenta e quatro 
cruzados e oitenta centavos). Sessão; 30-11-87 
(extraordjnária) 

-PrõjeiOS- aprf)Wdcis e enviados 
à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n"' 73, de 1986, 
de autoria do$enador"José Fragelli e outros Se
nhores Senadores. que altera a redàçãO dos arts. 
18. 27, 33 e 34 da Lei n~ 5.197, de 3 d.e janeiro 
de_ 19õz, __ qe proteção à fauna, e dâ outras provi
dências. Sessão: 5-11-87. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da C"'amara n9 24, de 19f57 (n9 8.551/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República,_ que dispõe quanto à proteção da 
propriedade intelectual sobre programas para 
computadores e sua comercialização no Pais, e 
dá outras providênc_ias. Sessão: 19-11-87 (ex
traordinária) 

Projetos aprovados em Primeiro Turno 

-Projeto de Lei dÕ Senado n? 14, de 1986, 
de autoria do Senador Affonso Camargo, que aJte., 
ra-dispositivos da Lei n9 5. roa, de 21 de setembro 
de 1966, que instituiu o C6digo Nacional de Trân
sito. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Projeto_ de Lei Qo Senado n9 37, de 1987, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que deter
.m~a a inskdação de equipament<?s antipoluição 
em vefcU1ós automotores de uso urbano. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

Projetos retirados pelo autor 
-Projeto de Resolução n9 189, de 1987, de 

autoria da Comissão Oiretor"a, que ã.ltera o Regula
mento Administrativo do Senado. Federal, apro
vado pela Resolução no sa; de 1973, e dá outras 
providências. Sessão: 5-_11-87 (extra()rdiriária) 

-Projeto de Lei do Senado n9 45, de 1987, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que inclui 
despesas com seguros de saúde entre os abati
mentos do Imposto de Renda. Sessão: 30-11-87 
(extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas 
à escolha de autoridades 

- Mensagem n• 204, de 1987 (n• 317187 na 
origem), de 24 de setembf6 do corrente ario~ ~ela 
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qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Renato Bayma Denys, Ministro de Primeira Oasse, 
da carreira de_ Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à. República da 
Tunísia. Sessão: 12M11M87 (extraordinária) -

-Mensagem n~ 228, de 1987 (n9 381/f!7, na 
origem), de 22 de outubro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do nome do 
General-de-Exército Jorge Frederico Machado de 
Sant'Anna para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos 
Oficiais--Generais da ativa do Exército, aberta em 
decorrência da aposentadoria do Ministro Gene
ral-de-Exército -Tú1io Chagas NOgueira. Sessão: 
12-11-87 (extraordinária) 

-Mensagem n' 229, de 1987 (n' 382/87, na 
origem), de 22 de outubro_ do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do nome do 
General~de-Exército Haroldo Herichsen da Fon
seca para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar, em vaga reservada aos Oficiais
Generais da ativa do Exérdto, a6eria em decor
rência da aposentadoria do Ministro General-de
EXercib Heitor Luiz Gomes de Almeida. Sessão: 
12-11-87 (extraordinária) 

-Mensagem n9 230,_de 1987 (no 391/87, na 
origem), de 30 de outubro do Corrente ailo, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
João Hermes Pereira de Araújo, Ministro de Pri
meira Oasse, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Francesa. Sessão: 12-11-87 (extraor
dinária) 

Requerimentos aprovados 

-Requerimento n9 104, de 1987, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, 
nos tennos do art. 367 do Regimento Interno, 
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 182, de 1985, do Senador Virgílio Távora, que 
a1tera o "caput" do art. 39 da Lei n~ 7.025, de 
8de setembro de 1982. Sessão: 3-11-87 (extraor
dinário) 

- Requerimento n9 122, de 1987, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos ter
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 _147, 
de 1984, do Senador Nelson Carneiro, que atribui 
às Secretarias de Agricultura, dos Estados, Terri
tórios e Distrito Federal, a competência exclusiva 
para fumr as quotas de farelo de trigo, soja e arroz 
que devam caber a cada produtor rural. Sessão: 
3-11--87 (extraordinária) 

- Requerimento no 150, de 1987, de autofia 
do Senador Affonso Camargo, -solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar· 
quivamento do Projeto de Lei do Senado n9 14, 
de 1986, de sua autoria, alterando dispositivos 
da Lei no 5.108, de--21 de seténbro de 1986, 
que instituiu o Código Nacional de Trânsito. Ses~ 
são: 3-11-87 (extraordinária) · 

-Requerimento n~ 178, de 1987, de autoria 
do Senador Carlos Chiéiielll, solicitando, nos ter
mos regimentais, ao Senhor Ministro da Previ
déncia e Assistência Social, informações sobre 
publicação nos_ principais jornais do PaJs, sob o 
título "O Brasil começou a mudar pela Previdên-
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cia", a fim de_instruir a tramitação do Projeto de 
Lei n9 I, d.e 1987 -CN. Sessão: 3·11-87 (extraor-
dinária) . 
-- - Requerimento n9 1.52,' de 1987, de autoria 

do S_enador Maurício Corrêa, solicitimdo, nos ter
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n'~" 320, 
de 1985, do Senador Roberto Satumino, que dis
põe sobre concessão do adicional de insalubri
c:;@.de aos trabalhadores da categoria dos aeroviá
rios, nas funções que especifica. Sessão: 5-11-87 
(extraordinária) 

_7 Requerim~nto n9 155, de 1987, do Senador 
CarlOs Chiarem, solicitando, nos termos do art 
367 -do Regimento Interno, o desarquivamento 
do ProjetO de Lei do Senado n9 167, de 1984, 
de sua autoria, que dispõe sobre a criação do 
ConSelho Nacional de Estatística, a produção de 

_ informações estatísticas e dá outras providências. 
Sessão: 5-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 162, de 1987, de autoria 
do Senador Edison Lobã9, solicitando, nos ter
mos do art367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto Qe Lei do Senado n? 98, de 
1986, do Senador Cesar Cais, que regula a siste
mática de Registro e controle do transporte rodo
viário, a granel, de álcool para fins combustíveis 
é de derivados de petróleo para fins energéticos, 
exceto GLP. Sessão: 5-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento n9 163, de 1987, de autoria 
do Senador Edison Lobão, solicitando, nos terms 
do art. 367 do .Regimento Interno, o desarqui4 

vamento do Projeto de Lei do Senado n9 150, 
de 1986, do Senador Cesã"r Cais, que altera o 
Decreto-Lei n91.497, de 20 de dezembro de I 976, 
que reformula critérios de distribuição de quotas 
do imposto Único sobre Energia Elétrica, modifi~ 
cada pelo Decreto-Lei IT' 1.805, de 1 ~ de outubro 
de 1980. Sessão: 5-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 164, de 1987, do Senador 
Edison Lobão, solicitando, nos tennos do art. 367 
do Regimento Interno, o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado nç 169, de 1986, de autoria 
do Senador Cesar Cais, que altera a legislação 
da Previdência Social Urbana. Sessão: 11-11-87 
(extraordinária) 

-Requerimento n9 165, de 1987, de autoria 
dO Senador Edison Lobão, solicitando, nost er
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarqui

-vamento do Projeto de Lei _do Senado n9 192, 
do Senador Cesar Oas, que estabelece percentual 
mÚlima para preenchimento de vagas no seiVi.ço 
público federal, estadual e m_unicípal, por defi
ciente tisico. Sessão: 11-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento n9 166, de 1987, de autoria 
do Senador Edison Lobão, solicitando, nos ter
mos do art 367 do Re"gimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 220, 
de 1986, do SenadorCesar Cais, que dispõe sobre 
a constrUção de cidades de idosos e dá outras 
providências. Sessão: 11-11-87 (extraordinária) 

- Reqllerimento n9 167, de 1987, de autoria 
do Senador Edison Lobão, solicitando, nos ter
mos-do a_rt 367 do Regimento Interno, o desarqui
vaniento do Projeto de Lei do Senado n9 275, 
âe- 1986, do Senador Cesar Cais, que sujeita à 
apreCiação do Senado Feâeral a "escolha dos pre
sidentes e diretores de sociedade de economia 
mista. Sessão: 11-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 224; de 1987, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter-

mos regimentais, informações ao Poder Qecu
tivo a respeito da conta secreta "delta três". Ses
são: 11-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento no 236, de 1987; de autoria 
da Comissao Diretora, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de ReSo\uçãó"fi:? 189, 
de 1987, que altera o Regulamento AdmirUstrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n1 
58, de 1973, e dá outras providências. Sessão: 
11-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 142, de 1987, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, rioS ter
mos regimentais, a transcriÇão; nos AnaiS-.âo Se
nado Federal, da entrevista concedida ao Jornal 
do Brasil, edição- de 13-9-87, pelo ex-Senador 
AmaraJ Peixoto, a respeito de problemas da atuali
dade brasüe_ira. S~são: 19-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento n9 180, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno; o desarqui
vamento do Projeto de Lei dO Senado n9 53, de 
1981, d.o--Senãdor Gastão MUller, que obriga os 
fabricantes de colas ou fluídos para limpeza de 
máquinas a adicionarem a estes produtos repe
le"iiteS odoríferos que impeçam a sua utl1ização 
como substâncias entorpecentes e dá outras pro
vidências~ Sessão: 19-11-87 (extraordinárta) 

- Requerimento n9 181, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 376 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei_ do Senado n? 90, de 
1981, do Senador_Gastão MUller, que veda a co
brança de juros e multas pelo atraso de paga
mento de quaisquer obrigações, quando não re
sultantes de apuração calculada proporcio
nalmente aos dias de efetivo atraso de lhe deram 
motivo. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento n9 182, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda solicitando, nos ter
mos d"'art 367 do Regimento Interno, O desarqui
vamento do Projeto de L~?i do Sen,e~do n9 2) 1, 
de 1981, _do Senador_ Gastão Müller, que torna 
ÕbriQatória a gravação do número do respectivo 
chassi nos vidros de veícu1os auto motores fabrica
dos no País e dá outras providências. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) 

- Requerimento n9 18:3, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art.367 do-Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 258, 
de 1981, do SenadOr Gastão Müller, que autoriza 
a Empresa Brasileira de Filmes -S/ A - Embra
filme, a disciplinar a inclusão obrigatória de filmes 
nacionais de longa e curta metragem nas progra
mações da estações de televisão. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) -- -

-Requerimento n9 184, de 1987, de -autOria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n1 74, de 
1982. -do Senador Gastão Müller, que dispõe so
bre a padronização dos contratos relativos ao sis
tema de consórcio para aquisição de bens, e dá 
qutras providências. Sessão: 19-11-87 (extraor
dinária) 

-Requerimento n9 185, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqut
vamento do Projeto de Lei do Senado no H6, de 
1982, do Senador Gastão Müller, que toina abri-
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gatória a impressão, no rótulo e na bula de produ
tos industriais que contenham a substância 'ben
zeno", da palavra ''veneno" e da indicaçáo de 
correspondente antídoto, e dá outras providên
cias. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento no 186, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, Solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de _Lei do Senado n~ 93, de 
1982, do Senador Gastão Müller, que obriga os 
cartórios de vara cível a fazer comunicação ao 
cartório de distribuição, para efeito de baixa, das 
ações arquivadas ou julgadas improcedentes. 
Sessão: 19-11-87 (extraOrdinária) 

-Requerimento n~ 187, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mosdoart. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 116, 
de 1982, do Senador Gastão Müller, que dispõe 
sobre a impressão da data de fabricação e do 
respe_ctivo prazo de va1idade nas embalagens de 
produtos industrializados destinados à alimenta~ 
ção humana. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n? 188, de 1987, de autoria 
do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 137, 
de 1982, do Senador Gastão Müller, que altera 
o art. 132 do Código Pena] e revoga o art. 34 
da Lei das Contravenções Penais. SéSs!o: 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n'? 189, de 1987, de autoria 
do Senador Márdo Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 204, 
de 1982, do Senador Gastão Müller, que veda 
a comercialização de plantas ornamentais vene
nosas, tóxicas ou nocivas à saúde. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento no 190, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, soücitando, nos ter
mos do art367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n? 216, 
de 1982, do Senador Gastão MUller, que dispõe 

.. sobre a comercialização de produtos industriais 
que contenha substância tóxica ou venenosa. Ses~ 
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento no 191, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art:. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n1 11, de 
1983, do Senador Gastão MUller, que altera a Lei 
n-? 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula 
os direitos autorais, e dá outras providências. 

-Requerimento n9 192, de 1987, de autOria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n? 29, de 
1983, do Senador GastãoMüller, que limita a utili
zação de bromato de potássio, como aditivo quí
mico, pelos moinhos, na industrialização da fari
nha de trigo. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n-:> 193, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n? 144, 
de 1983, do Senador Gastão Müller, que dispõe 
sobre a proibição de importação de bebidas al
coólicas em tonéis ou acondicionamento asseM 
melhado e dá outras providências. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n~ 194, de 1987, de autoria 
do Seni:tdor Márcio Lacerda, solicita6do,· nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 178, 
de 19:83, dO Senador Gastão Müller, qu~ v_eda 
a utiliZação de corantes artificiais na fabrícação 
c:!_e produtos alimentícios ou medicinc;~is, e qá ou
tras providências. SessãO: 19-11-87 ( extraordiná-
ria) _ _ _______ _ . 

-Requerimento no 195, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, soUcitando, nos ter
mos do_art. 367 do Regimento ln temo, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 185, 
ae·-rmD; do Seriidoi- GaStão Mü!ler,-que dispõe 
sObre ·a cobertura da aJ)Qljce de- se-Quro habita
cionaL Sessão: 19_-ll.:S7 (extraordinária) 

-Requerimento n9 196, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n? 62, de 
1984, do Seilador Gastão Müller, que habilita as 
microdestilarias de álcool para fins carburantes 
a participarem dos programas oficiais de financia
mento, libera a comercialização da respectiva pro
dução, e dá outras providêncfas. Sessão; 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 197, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento lntemo, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n" 75, de 
1984, do Senador Gastão MUller, que acrescenta 
alínea ao item II, do § }9, do art. 250, do Decre
to-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código PenaL Sessão: 19K11-87 (extraordiÍlária} 

-Requerimento nç 198, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 dO Regimento Interno, o desarqui
VaiTten.to do Projeto de Lei do Senado n9 107, 
de 1984, do Senador Gastão Müller, que proíbe 
ao BNH e quaisquer outras entidades fmanceiras 
vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação 
o fórrfedmento de informações sobre mutuários 
em débito. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n? 199, de i987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 36_7 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 111, 
de 1984, do Senador Gastão Müller, que estabe
lece o seguro fiança como garantia indiscutível 
e irrecusável para a locação de imóveis residen
ciais ou comerciais, e dá outras providências. Ses
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n" 200, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos terK 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto_ de Lei do Senado no;o 152, 
de 1984, do Senador Gastão MUller, que toma 
obrigatória, nas sindicàndas que envolvam apura
ção das causas de acidentes aéreos, a presença 
de um membro designado pelo sindicato dos ae
ronautas, que tramita em conjunto com os Proje
tas de Lei do Senado n9s 145, de 1984 e 78, 
de 1985. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n? 201, de 1987, de-aUtoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitandoJ nos ter
mos dÕ art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 157, 
de 1984, do Senador Gastão MüJier, que proíbe, 
_o trabalho em horas extraordinárias nas empresas 
que, no último qüinqüênío, tenha-;n reduzido o 

número de empregados. Sessão: 19-11-87 (eX
traordinária) 

-Requerimento n~ 202, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vqmento do Projeto de Lei do Senado n9 187, 
<;fe_ 1984, do Senador GaStão Müller, que dispõe 
sob_re programação de interesse local nas emis
soras de televisão. Sessão: 19-11-87 (extraordi· 
nária) 

-_Requerimento n" 203, de 1987, de autoria 
do_Senaçlor Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regímento Interno, o desarqui· 
vainento do Projeto de Lei do Senado no 194, 
de 1984, dO senadOr Gastão Müller, que toma 
obrigatório o laudo de peritos da Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na obras 
de arte, e dá outras providências. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) · 

-Requerimento n" 204, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367-do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n" 231, 
de 1984, do Senador -Gastão MUller, que- dispõe 
sobre a extração e o transplante de tecidos, órgãos 
é ·panes do cói"j5õ humano, com fms terapêuticos 
e científicos, e dá outras providências. Sessão: 
19M11-87 (extraordinária} 

-Requerimento ne 205, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 376 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n" 106, 
de 19~5. do Senador Gastão Müller, que institui 
a Semana Nacional da Democracia, cujo patrono 
é Tancredo de Almeida Neves. Sessão: 19-11-87 
(extraordinária} 

-Requerimento n9 206, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 376 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do-Senado no 154, 
de 1985, do Senador úastão Müller, que deno
mina Rodovia Presidente Tancredo N_eves a 
BR-158, que Jigã. &tamira, no Pará, a Santana 
do t:ivramento, ito Rio Grande. do Sul. Sessão: 
19- 11...87 (extraordinária) 

-Requerimento no 207, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 216, 
de 1985, do Senador Gast!o Müller, que modifica 
o caput do art. 70 da Lei n~ 5.1 08, de 21 de 
setembro de 1966, para permitir que analfabetos 
possam obter carteira de habilitação para con
duzir veículo automotor. Sessão: 19-11-87 (ex
traordinária) 

-Requerimento no 208, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, soücitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, -o desarqui
vamento do Projeto de Lel do Senado n" 317, 
de 1985, do Senador Gastão Müller, que altera 
o art 95 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de f 965, 
para permitir, desde que não ofensivo à morali
dade pública, o registro do cognome do candi
dato. Sessão; 19-11-87 (extraordinária)· 

--Requerimento n9 209, de 1987, de autoria 
do Senador Már:cio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado no 360, 
de 1985, do Senador Gastão Müller, que retira 
do alienante as exigências de apresentação de 
certidões, quando o imóvel alienado já for fínan~ 
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dado pelo SAi e estiver sendo objeto de transfe
rência a terceiro. Sessão: 19-11-87 (extraordiná
rio) 

-Requerimento n9 21 O, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n~ 363, 
de 1985, do Senador Gastão Müller, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adoç&o de métodos 
ou sistemas de proteção à fauna aquática. quando 
da existência de barragens. Sessão: 19-1 I -87 (ex
traordinária) 

-Requerimento n"' 211, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 .367, 
de 1986, do Senador Gastão Müller, que fixa o 
valor da taxa de inscrlção e expediente cobrada 
pelo agente fmanceiro nas operações de transf~ 
rêncla de imóveis financiados pelo Sistema Flllan
ceiro de Habitação. Sessão: 19-11-87 (extraor
dinária) 

-Requerimento n9 212, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 373, 
de 1985, do Senador Gastão Müller, que obriga 
a devolução de importâncias antecipadas como 
sinal ou início de pagamento de imóvel financiado 
pelo SFH, quando não concretizada a transaçáo. 
Sessão: 19-11-87 (extraordinária) ~ 

-Requerimento n9 213, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do arl367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 376, 
de 1985, do Senador Gastão Müller, que refe
rência obrigatória às normas da Associação Brasi
leira de Normas Técnicas ri.oS-i"ótulo~ dos produ~ 
tos industrializados. Sessão: 19~11~_87 (extraordi· 
riária) 

-Requerünento n9 214, de 1987, de autorja 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui· 
vamento do Projeto de Lei do Senado 11' 32, de 
1986, do Senador GaStão Müller, que acrescenta 
parágrafos ao art. 69 e modifica a redação do 
parágrafo único do art. 69 do Decreto-Lei fll' 2.063, 
de 6 de outubro de 1983, que dispõe a regulamen· 
tação para execução de serviço de transporte ro
doviário de cargas ou produtos perigosos, e dá 
outras prov:ldências. SesSãci:-19-11-87 (extraor
dinária) 

:-Requerimento n9 215, de 1987, de autoria 
d6 Senador ~do Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do arl367 do Regimento Interno, o desarqul~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 88, de 
1986, do Senador Gastão Müller, que institui o 
salário-profissional do músico. Sessão: 19-11-87 
(extraordinária) 

-Requerimento n9 216, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter· 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do Projeto de_ Lei do Senado n9 108, 
de 1986, do Senador Gastão Müller, que cria a 
residência fonoaudiológica para os forniarrdos 
em fonoaudlologia, e dá outras providências. Ses
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 217, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui-
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vamento do Projeto de Lei do Senado n9 120, 
de 1986, do Senador Gastão Müller, que dispõe 
sobre o direito de preferência dos condutores au~ 
tônomos na aquisição de caminhões e dá outras 
providências. Sessão: 19~11..S7 (extraordinária) 
~Requerimento n9 _218, de 1987, de autoria 

do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 127, 
de 1986, .do Senador Passos Pôrto, que altera 
disposições da Lei n~ 6.965, de 9 de dezembro 
de 1981, que regula o exercício da profissão de 
fonooudi6logo. Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 219, de 1987, de autoria 
do Senaê:Ior Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art., 367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9158, de 
1986, do Senador Gastão MiJIIer, que estabelece 
a obrigatoriedade de manutenção de posto de 
serviço bancário no caso de entinção ou fecha~ 
menta de uma única ªgência bancária em deter~ 
minado munidpio. Sessão: 19-I 1~87 (extraordi
nária) 
~Requerimento n9 220, de 1987, de autoria 

do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
rnos do art367 do_ Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 167, 
de 1986, do Senador Gastão Müller, que institui 
a residência em psicologia clínica, cria a Comis
são Nacional de Residência em Psicologia clínica 
e estabelece outras providências. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 221, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter~ 
mos do _art 367 do Regimento Interno, o desarqui.._ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 181, 
de 1986, do Senador Gastio Müller, qu~ toma 
obrigatória a especificação dos alimentos e bebi· 
das que interferem na absorção ou_ no efeito das 
drogas e medicamentos, nos rótulos, bulas e im8 

pressas dos mesmos. Sessão: 19-11 ~87 (extraor~ 
dinária) 

-Requerimento no 222, de 1987, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~ 
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 230, 
de 1986, do Senador Gastão Müller, que assegura, 
aos conbibuintes do Imposto de Renda optar pela 
compensação do valor total ou parcial da restitui
ção de que trata o art. 14 da Lei n9 7.450, de 
23 de dezembro de 1985, com o Imposto devido 
nas declarações de rendimentos dos exercícios 
de 1987 e seguintes, _e dá outras providências. 
Sessão: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 227, de 1987, de autoria 
do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui
V8Jllento do Projeto de Lei do Senado n9 358, 
de 1985, de sua autoria, que dispõe sobre a profis
são de zootecnista. Sessão: 19-11~87 (extraordi· 
nária) 

-Requerimento n9 228, de 1987, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, 
nos_ ten:nos do_ art. 367 d.o Regimento_ Interno, 
o desarquivamento do-.Projeto _de_ Lei. d.o Senado 
ti.?. 73,--ae_ 19-!31, do Senador Passos Pôrto, que _ 
criã -o InstibJto Nacional de Conservação do Solo 
e dá outras providênCias. Sessão: 19~11~7 (ex~ 
traordinária) 

-Requerimento n9 229, de 1987, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, 

nos termos do art. 367 do Regimento Interno, 
o 'desarqulvamento do Projeto de Lei do Senado 
rr' 173, de 1981, do Senador Passos Pôrto, que 
extingue os incentivos fiscais a investimentos apli
cados na compra de ações e debêntures conver
síveis em ações mediante a composição de fun
dos de investimentos autorizados pelo Decreto-lei 
n9 157, de 10 de fevereiro de 1967. Sessão: 
19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 230, de 1987, de autoria 
do Senador Frandsco Rollemberg, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, 
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 66, de 1983, do Senador Passos Pôrto, que 
institui o Projeto Nordeste e dá outras providên~ 
elas. Sessão: 19~ 11 ~87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 231, de 1987, de autoria 
do Senador FranciscO Rollemberg, solicitando,. 
nos- "termOs dO arl 367 do Regimento Interno •. -
o desarquivamento do Projeto d~ Lei do Senado
n9 187, de 1983, do Senador Passos Pôrto, que 
estabelece normas de v.so do solo agrícola. Ses
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 232, de 1987, de aUtoria 
do Senador Francisco Rollemberg, solicitando; 
nós termos do art. 367 do Regimento Interno_~ 
o desarquivamento do Projeto de Lei do SenadQ 
n9 29; de 1984, do Senador Passos Pôrto, que 
inclui, no polígono das secas, toda a área do~ 
Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parai,:. 
ba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Sessão; 
19-11-87 (extraordinária) · ~ 

-Requerimento n9 233, de 1987, de autoriQ 
do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, 
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 124, de 1986, do Senador Passos Pôrto, que 
autoriza o servidor civil da União a indicar pessoa 
Que tenha como dependente para efeito de per
cepção de pensão e dá outras providências. Ses
são: 19-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 234, de 1987, de autoQ.a 
dO Senador Francisco Rollemberg, solicitanQp, 
nos termos do art. 367 do Regimento lnten::lQ, 
o desarquivamento do Projeto de .Lei do Senag> 
n9 129, de 1986, do Senador Passos Pôrto, qJJe 
dispõe sobre a proteção do trabalho do empre
gado em serviços domésticos e dá outras provi
dências. Sessão: 19-11~87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 244, de 1987, de autgia 
do Senador Virgílio Távora, solicitando, nos ler· 
mos do art 367 do ~egimento Interno, o desar~i~ 
Vamen.to do Projeto de Lei do Senado n9 ~. 
de 1985, do Senador Heráclito Rollemberg, gue 
autoriza o Poder Executivo a criar a Funda_ção 
Nacional do Bem~Estar do Idoso - Funab~,!! 
dá outras providências. Sessão: 19~ 11 ~87 _( e_x~ 
traordinária) 

-Requerimento n9 250, de 1987, de au~oga 
do Senador Jutahy Magalhães, solicita~do, .ng_s 
tennos do art. 367 do Regimento Interno, o d~
quivamento do Projeto de Resoluçãon• 149.~ 
1980,- de sua autoi"iã; qUe acrestentã parágr~~ 
ao_ art._ 344 do Regimento Interno. S~~: 
30~11:87 (extr;;~ordinária) 

-Requerimento n9 251, de 1987, de a~ 
do senador Jutahy Magalhães, s_olicitando.~ 
tennos do art. 367 do Regimento Interno, o d~
quivamento do Projeto de Resolução n9 37,,.9e 
1982, de sua autoria, que altera o Regimento lnter~ 
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no do Senado Federal._Sessão: 30-lloo87 (extraor 
dinária) 

-Requerimento n" 252, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n~' 145, de 
1985, de sua autoria, que dispõe sobre as Comis
sões e cdá outras providências. Sessão: 30-11·8'7 
(extraordinária) 

-Requerimento n""253, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitai'ldo, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado o? I 1 O, 
de 1981, de sua autOria. que dá riOva redaç_ão 
ao § 29 do art. 589--do C9(1iQo Civil. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n~> 254, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy__ Magalhães, solicitando, nos 
termos do art 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento _-do Projeto de Lei do Senado n9 150, 
de 1981, de sua autoria, qué dispõe sobre a arre
cadação de bens vagos, para os efeitos que espe
cifica. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 255,_ de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado rr' 2~9, 
de 1985, de sua autoria, que altera a base de 
cálculo de aliquotas do Imposto único sop~_Lu
brlficantes e Combustfvels, de que trata o Decre
to-Lei n'~' 1.785, de_ 13 de maio de 1980, _e dá 
outras providências. Sessão: 30-ll-87- (éctfaor
clinária) 

-Requerimento n9 256, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado o? 109, 
de 1986, de sua autoriã, que faculta aos herdeiros 
a compensação do Imposto de Renda lançado 
contra espólio. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n? 257, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, _solicitando, nos 
tennos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n9 _ _1 I I~ 
de 1986, de sua autoria, que dispõe sobre a inclu
são da licença-prêmio nas declarações de rendi
mentos do Imposto de Renda. Sessão: 30-11-87 
(extraordinária) 

-Requerimento n9 258, de 1987; de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art.367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n9 113, 
de I 986, de sua autoria, que dispõe sobre isenção 
do Imposto de Renda para bolsas de estudo de 
médicos residentes e remuneração de estudantes 
em estágio para complementação de estudos uni
versitários. Sessão: 30.1I_,.87 (extraordiilária) 

-Requerimento n"' 259, _de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Se(] ado nl') _14, 
de I 986, de sua autoria, que dispõe sobre o ca1en· 
dário escolar nas zonas rurais e dete~mina outras 
providências. Sessão: 30-11~87 (extr11ordinária) 

-Requerimento n~ 260, de 1987- de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento lr:ttemo, o desar
quivamento do Projeto de Lei do S_ena_do nl' l15, 
de 198_6, de sua autoria, que dispõe sobre _o siste
ma financeiro de habitação. Sessão: 30- I I-87 (ex
b'aordinária) 

-Requerimento n9 261, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
tefirro-s do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n9 233, 
de 1986, de s~ autoria_.. que altera a redação 
do art. 396 e seu parágrafo único, da Conso
lidação das Leis_do Trabalho, aprovada pelo De
ci'eto-Le-i n9 5.452, de I 9 de maio de 1943. 5essáo: 
:lO:.!l-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9-262. de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado Jl'1 234, 
de 1986. âe sua autOria, "que acrescenta parágrafo 
únicô ao art 213 do Decreto-Lei n9 2.848, de 
7 de dezembro de 1940-Código Penal. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

........ Requerimento n"' 263, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
termos -do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado Jl'1 235, 
de 1986, de sua autoria, que altera a redação 
do art 58, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 1"' de maio 
de 1943, e os artigos 19, 3'~' e 79 da Lei o9 605, 
de 5 de jane~ de 1949, instituindo em 40 horas 
semanais a duração máxima de trabalho. Sessão: 
30-11-87 (extraordinária) 

- R~uerimento n9 264, de 1987, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos 
tennos do árt.367 do Regimento Interno; o desar
quívamento do Projeto de Lei do Senado n9 245, 
de_l986, do -Senador Nelson Carneiro, que altera 
ã reaação dO art. 6~ do Decreto-Lei n9 2.140, de 
28 de junho de 1984, dispondo sobre a carga 
horária do odo.ntólogo da Previdência Social. Ses
são: 30-11-87 (extraordinária) 

-Requerimento n9 265, de- I987. de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos régímentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n" 45, de 1987, 
de sua autoria, que inclui despesas com seguros 
de saúde entre os abatimentos do Imposto de 
Renda. Sessão: 30-11-87 (extraordinária) 

(Resenha das matérias apreciadas 
de I9 a 5 de dezembro de 1987 

art. 293, H, do Regimento Interno) 
· Projeto. aprovados e enviados à saDÇáo 

-Projeto de Lei da Câmara .n"' 37, de 1987 
(n"' 184/87, na CaSa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que regulamenta 
a transferência de recursos do imposto sobre 
Transporte -IST, e dá outras prOvidências. Ses
são: 19-I2-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 
1987-Complementar (n9 9/87-Complernentar, na 
Casa de origem), que ahera dispositivos da Lei 
Complementar n948, de 1 O de dezembro de 1984. 

--Sessão: 19-12-87 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 46, de 

1987-Complementar (n9 12/87-Complementar, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dá nova redação à lista 
de serviços a que se refere o art. & do Decreto-Lei 
n' 406, de 31 de dezembro de I 968, e dá outras 
providências. Sessão: 19-12-87 (extraordinmia) 

-Projeto de Lei da Câmara n9 29, de -1987 
(n"' 5.084/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a regulamentação da atiyidade de mãe so-

Dezembro de 1987 

cial e dá outras providências. SessãO: 3·I2-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n'~' 15, de 1987 
(n9- 8.420/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispô~ 
sobre a liquidação de débitos previdenciários de 
sindicatos e dá outras providências. Sessão: 
4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 17, de 1987 
(n9 8.4I9/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a liquidação de débitos previdenciárlos de 
entidades esportivas e recreativas. SesSão: 
4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1987-DF, 
que altera a legislação da Taxa de Limpeza Públi
ca, instituída peJa Lei n9 6.945, de 14 de setembro 
de 1981. Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei do Senado n• 47, de I 987-DF. 
que introduz alterações ao Código Tributário do 
Distrito Fede-ral, instituído peJo Decreto--Lei nQ 82, 
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras providên
cias. Sessão: 4-12·87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 38, de 1987 
(n"' 29/87, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que cria cargos 
na Procuradoria Regional do Trabalho da 15' Re
gião, em Campinas, São Paulo, e dá outras provi
dêndas. Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n'~' 48, de 1987 
(n? 9/87, na Casa de-órigem), que disPõe sobre 
a criação e extinção de cargos nos Quadros Per~ 
manentes das Secretarias do Tribunal Superior 
Eleitoral e dos Tribunais Regionais_ Eleitorais, e 
dá outras providências. Sessão: 4~12-87 (extraor~ 
dinária) 

Projetas aprovados e 
enviados à promulgação 

-Projeto de ResoluÇão n" 299, de I987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Branca, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzadoS, a 
4372,76 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses.
são: ]9-J2w87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n"' 300, que autoriza 
a Erefeitura Municipal de Areia Branca, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 18.780,73 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
1'~'-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 301, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Branca, 
Estado do Sergipe, a cbntratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
~.496,94 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses· 
são: ]9-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 3_02, de I987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Areia Branca, 
Estado de Sergipe, a cuntratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
9.500,00 Obrigilç6es do Tesouro Nacional. Ses
são: }9 .. ]2·87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 303, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal d~ Arai Moreira, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em c_ruza
dos, a 20.353,46 ObrigaÇões do Tesouro Nado
na!. Sessão: 1"-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n'~' 304, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piraju, Estado 
de São Paulo, a conb'atar operação de crédito 
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no valor correspondente, em cruzados, a 
41.331,78 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: l~M12~87 (extraordinária) 

-Projeto de Resoluçã_o_no 305, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de P_oconé, Es~dq 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 8.437,37 
Obrigações do T esoufõ Nacional. Sessão: 
1"-12-87 (extraordinária) ---

-PrOjeto de Resolução n~ 306, _de-l987, que · 
autoriza a Prefeitura Munk:ípal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 ODrigações do Tesol!ltf Nacional. 
Sessão: l 9-l2-87 (extraordinária) 

-Projeto de ResoluçãO n~ 307, de 1987, que 
autoriza_ a Prefeitura MuniCiPal de ~Oronel MàC_"e
do, Estado de São Paulo, a contratai Õperaçãõ 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 9.662,70 Obrigações do Tesouro Naciõnal. Ses-
são: 19-12-87 (eXtraordinária) -

-Projeto de Resolução no 308, _de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de- COrUfnbá, -Esta
do do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32.825,20 Obrig_açõ_es do_ TesOuro NãC:io-ni:u. 
Sessão: 19-12~87 {extraordinária) 

-Projeto de Resolução n" 309, de 1981,_ que 
autoriZa a Prefeitura Municipal de Divina Pastora, 
Estado de Sergipe; a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em_ cruzados, a 
13.251 ,88 Obrigações_ do T f!SOuro Nac_ional. Ses
são: 19-12-87 (exiraordinária} -

-Projeto de Resolução_n~ 310, de 19-87, <iue 
autoriza a Prefeitura MunldPãl de Guãimbê, Esta· 
do de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
11.233,08 Obiigações do Tesouro Nãcional. Ses-
são: 19-12-87 (extraordináría)- -

-Projeto de Resolução n9 311, de 1%1, (jlle 
autoriza a Prefeitura Municipal de Itá, Estado de 
Santa Catarina, a contratar Operação de créditO 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.639,1 O 
Obrigações do_ Tesouro Nacional. Sessão: 
}9-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n_o 312, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de.Joaçaba, Estado 
de Santa Catarina, a cõiltratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados_, a 5.991 ,0_0_ 
Obrigações do T escuro Na:ctorlaC Sessão: 
J?-12-87 (extraordinária) -

-Projeto de Resoluçáo ri? 313, de_ 1987, que" 
autoriza a Prefeitura Muntcipal de Juara, Estado 
do .Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,DO Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 19-12-87 (exiraOrOin'ãllaf~~ 

-Projeto de Resolução n~ 3l4~ de 1987,_que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Manlia, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
466.413,00 Obrigações_do Tesouro Nacional. 
Sessão 19-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução_no 315, de _1_987, que 
autoriza a Prefeitura Municifial de Mogi das Cruzes, 
Estado de São E':aulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 465.415,35 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 19-12-87 _ _(extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 316, de 1987, _que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Nossa Senhora 

da Glória, Esta_do de_Sergipe, a contratar operação 
de Crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 12.367;63 Obrigações do Tesouro Nacional. 
SeSsão: 1~-12-81 (extraordinária) 

~Pl-cij~to de _8~sçlução n~ 317, de 1987, que 
autoriza a PrefeitUra Municipal de Nova Aurora, 
Estado dO-Paraná; a contratar opera_çãode crédito 
nováfor correSPondente, em cn.iZ:aàOs, a 9.130, 71 
Obri_gações do_ Tesouro Nacional. Sessão: 
l•-12-87 (extraordinária) 

----,.Projeto de Resolução n~ 31_ 8, de 1987, que 
autCiriiã-a Prefeitura MuniciPal de Osasco, Estado 
de São Paulo, a contratar operaçáo de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
255.2fi6,27 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: }9- 12--87 (extraordinária) 

....;?r-õ}etO de ResolU.çao nç 319, de 1987, que 
aUiorlia- a Prefeitura Munidpal de Santa Bárbara, 
Estado_ de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito -no valor correspondente, em cruzados, 
a 43.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 1 o-12-87 (extraordinária) 

.. :: .. :Projetõ de Resoluçao n9 320, de f987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco, 
Estado de Minas Geiais, a contratar operação de 
crêdito no valor Correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessllo: 1"-12-8Z (extraordinária) 

-Projeto de.Resolução n9 321, de 1987, que 
atit.Oriiã a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80:000 UPC. Sessão: P-12-87 (extraor-
din~ria) _ . _ - -

___:Projeto de Resolução n9 322, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspOndente; em cruzados, a 
462.363,88 Obrig_ações do T escuro Nacíonal. 
Ses_são: 19-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 323, de 1987, que 
autQri@ a Prefeitura Municipal de São Simão, Es
tadO de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor"Correspondente, em cruzados, a 
97.5"02,37 Obrigaçôes _do Tesouro_Nacional. Ses
são: 19-12-8_7 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 324, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolãndia, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de _crédito nO valor _correspondente, em cruzados, 
a 77.800,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
Sessão: 19-12 .. 87 (extraordinária) 

-Projeto de Resoluçâo n~ 325; de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tambaú, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no va1or Correspondente, em cruZados, a 
15.178,46 Obrigações do T escuro Nacional. Ses
são: 1~-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 326, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teres6polis, Es
tado_ do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito -no-valor correspondente, em cruzados, 
a 49.567,56 Obrigações do T escuro Nacional. 
Sessão: 19.:.12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 327, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teres6polis, Es
tadç .d .. Q. Rio d~ Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 8.9n,7f Obrigclções do Tesouro Nacional. Ses
são: 1°·12-87 {extraordinária) 
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-Projeto de Resolução no 328;de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresópolis, Es
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 59.077,23 Obrigações do T e.SolirO_ Nacional. 
Sessão:-1o-12-87 (extraordinária) -

~Projeto.de Resolução_n9 329, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no vaJor correspondente, em cruza
dos, a 14.867,84 Obrigações do Tesouro Nac:lo
nal. Sessão: 19-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 330, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, Esta
do do Mato Grosso do Sul, a çontrafar operação 
de crédito no valor corre_spondente, em cruzados, 
a 16.863,96 Obrigações do TesourO Nadonal. 
Sessão~ )9-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n° 33l, _ _d_e_1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ajuricaba, Esta
do do Rio Grande_ do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.803,65 Obrigações do Tesouro Nacion_;~-L. Ses
são: 1?-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 332, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32.136,00 Obrigações do T escuro NacionaJ. 
Sessão: 1°-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 333,_de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tapiraí, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.63_9,1 O 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
1•-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no 334, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Gran
de, Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados. 
a 254_.547,32 Obrigações-~<? Tesouro Nadonal. 
Sessáo: 19-12-87 (ext{aordinária) 

-Projeto de Resolução no 335, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sut a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 15.000,00 Obri~
gações ~o Tesowo Nacional. Sessão~_l9-12-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 336, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de_ _Minas Gerais 
a elevar, em Cz$ 3.871.723.610,34 (três bilhões, 
oitocentos e setenta e um milhões, setecentos 
e vinte e três mil, seiscentos e dez cruzados e 
trinta e quatro centavos), o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 19-12-87 (extraor.dinária) 

--Projeto de Resolução n9 337, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura .Muníclpal de Praia Grande, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.742,48 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 1~-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 338, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no_ valor correspondente, em cruzados, 
a 3.293~80 ObrigaçOes do T escuro Nacional. Ses
são: 1~-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução p9 339, de 1987, que 
autoriza o GoVerno do Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 1_.451.520,00 Obrigações 
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do Tesouro Nacional. Sessão~ 19-12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n9 340, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no Valor correspon
dente. em cruzados, a 2. 782.788,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 1~-12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n" 341, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 12.045.580,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 1~-12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n" .342, de 1987, qU.e--'
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a con!rataropera
ção de crédito no valor correspondente, em ctuza~ 
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 1~>-12-87 (értraordináda) 

-Projeto de Resolução n" .344, de I 987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de_ crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 510.447,00 Obdgações do Tesoufo NaciOnal. 
Sessão: 1~'-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 345, ~e 1987, _que 
autoriza o GovernO do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em Cz$ 11.867.127.670,00 (onze bi
lhões, oitocentos e sessenta ·e -sete milhões, cento 
e vinte e sete mil, seiscentos e setenta cruzados), 
o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
1~>-12-87 (extraordinária) ~ 

-Projeto de Resolução n"' 346, de 1 987, que 
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar em Cz$ 2.046.766.325,19 (dois bilhões, 
quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta 
e seis mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e 
dezenove centavos), o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 1"-12-87 (extraordináda) 

-Projeto de Resolução n9 347, de 1987, que 
rerratifica a Resolução n9]74, de 1987, que auto
rizou a Prefeitura Munidpal de Cravinhos, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 3.494.069,60-(três lililhões, qUa
trocentos e noventa e quatro mil, sessenta e nove 
cruzados e sessenta centavos). Sessão: 1 ?-12-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 343, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 33.909.410,00 Obdgã
ções do Tesouro Nacional, no valor de Cz$ 
424,51, vigente em outubro de 1987, Sessão: 
2~12-87 (extraordináda) 

-Projeto ·de Resolução n? 348, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Fdo, Esta
do do Rio de Janeiro, a contratar operação de . 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 36.365,02 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 2-12-87 ·(extraordinária) · · -

-Projeto de Resolução n" 349, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Esta
do do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 218.674,75 Obrigações do Tesouro Nacional 
Sessão: 2-12~87 (extraordináda) 

-Projeto de Resolução n1 350, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Esta
do do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 

ã 44.766,27 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Se5$ão: 2·12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 351, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Esta
do do Rio "de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 62.546,52 06rigaçõeS do T escuro Nacional. 
Sessão: 2-12-87 (extraordinári~) 

-Projeto de Resolução n~ 352, de 1987 ,_ que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pompéia, Esta· 
do _d_e São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
17.678;37 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses-
são: 2-12-87 (extraçm1inária) - -

- Pfojeto de Resolução n9 353, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltumbiara, Esta· 
do de Goiás, a contratar operação de__crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 448261,07 -
Obdga-ções do Tesouro Nacional. Sessão: 
2-14·87 \ extraordináda) 

-Projeto de Resoluçãq n9 354, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Aracaju, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito_ no 
valor correspondente, em cruzados, a 379.803,00 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
2-12·87 (extraordinária)_ --

-Projeto de Resolução_n~-~55, de 1987 •. gue 
aUtOriza a -Pre1eitUra Municipal de Ara caju, Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 371280,00 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
2-12-87 (extraordinária) 

_-Projeto de -Resolução n? 356, de 1987, qUe 
autoriza o Govemo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 391.695,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional. Sessão: 2~12~87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 357, de 1987, que 
auto~ o Governo do Estado da Bahia a contratar 
opera-ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25.000.00Ci,oô'Obrigações do Tesou
ro_ Nacional, no valor de Cz$ 377,67, vfgehte eril 
~gosto de 1987. Sessão:2~12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 358, de-1987, qile 
atoriza_ ~_pr~f~tura Municipal de Campo Grande, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente. em cruza
dos, a 2.000.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional, no valor de Cz$ 424,.51, vigente em outu
bro de 1987. Sessão: 2-12-87 (extraodinária) 

-Projeto de Resolução n9 359, que aütoriza 
a Prefeitura Municipal de Campo Umpo Pau~sta. 
E§tado. de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 198.619,00 Obrigações do Te$)uro Nacional. 
Sessão: 2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 360, de -1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Umpo 
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondent_e, em__ow;a
dos, a 200.000,00 Obfigaç"Oes do T eso~ro Nacio
nal, no valor de 366,49, vigente em julho de 1987, 
Sessão: Z-12-ST(extraordiriáriaf -

-P,rojeto.de Resolução n? 36], de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,_ 
Estado de Minas GeraiS, a contratar operaçãO de 
crédit~ no v~Jor correspondente, em cruzados, 
a 600'.000,00 pbrigaÇões do Tesouro Nacional, 
no valor de Cz$ 377,67, vigente,e'!l agosto de 
1987. Sessão' 2-12·87 (extraordinária) 
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---:-Projeto de Resoluçào n? 362, de 1 Q87, i{ue 
autoriza a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 169.247,00 Obri
gações do TéS6uro Nacional. Sessão: 2-12~87 
(extraordinária) .... _ . _ 

-Projeto de ResoluçãO n? 363, _de -19f!it, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado 
do Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzaçlos, a 28.774,00 
Obrigações do T-esouro Nacional. Sessão: 
2-12·87 (extraordinária) 

-Projeto de -~esoluçã<? n9 364, de 19F57, que 
autoriza o GovernO do Estado de Mato Grosso 
do Sul a contratar- operação de áédito no valor 
de Cz$ 7 310.742.520,00 (sete bilhões, trezentos 
e dez milhões, setecentos e quarenta e dois mil, 
quinhentos e_vinte cruzac;los). Sessã9: 2-12-87 
(extraordináda) _ 

-Projeto· de Resolução n? 365, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a elavar em Cz$ 12.050.700.<i0il,OO (doze bilhões, 
cinqttenta milhões e setecentos mil crUzados) o 
montante de sliã -dívida consolidada. Sessão: 
2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 366, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal q.~ Rio_ Branco, Es
tadO-dO ACre, ã contratar operção de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 386,478,05 _ 
Obrigações do Tesouro Nacional. SessãO: 
2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 367, de_ 1987; que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a eiévar, em carâter excepcional e temporaria
mente, o limite de sua dívida consolidada. Sessão: 
2-12-87 (extraordinária) 

-PrOjeto de. Resolução n9 368, de 1987, que 
autoriza o Çiovemo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar em Cz$ 3.616.907.82j,00 (treS bDhões, 
seiscentos e dezesseis milhões, novecentos e sete 
mil, oitocentos e vinte e três cruzados) o montante 
da sua divida consolidada. Sessão: 2-12-87 (ex
traordinária) 

-Projeto de Resolução n9 36g, de 1987·,·que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa lnês, Esta~ 
do do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cr1-1Zados, 
280.000,00 Obrigações do :r escuro Nacional. 
Sessão<2-12·87 (eX!raórdinária) 

-Projeto de Resolução n 9 370,de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Inês, Esta
do do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, errr truzadõs, a 
30.451,13 Obrigaçõ_es do Tesó~o .Naciqnal. Ses~_ 
são: 2·12·87 (extraordinária) _ 

-Projeto de Resolução nQ 371, de 1987, que 
~o~. a Prefeitura Municipal de Turvo, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
11.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 2-12-87 _(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 372, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quiS!a, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 399.600:00 -Obfigações dO TeSouro Nacional. 
SeSsão: 2-12-87 (extraOrdinária) 

-Projeto de Resolução n~> 288, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado 
de Minas Gerais, a contratar_operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
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14.576,93 Obrigações do Tesouro NaCional. Ses
são: 2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 383, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Gberaba, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
157.439,86 Obrigações do TesOUro Nacional. 
Sessão: 2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 375, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Feira de Santa
na, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão de 3-12'87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 376, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunidpaJ de Feira de Santa
na, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
453.600,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão 3-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 377, de 1987, que 
autoriu!: a Prefeitura Municipal de lblcarai, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 350.000,00 Obri· 
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 3·12-87 
(extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 378, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Espirita Sfuto 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.172,87 Obrigações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 3-12-87 (extraor· 
dinária) 

-Projeto de Resolução n9 379, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a contratar operação de crêdito no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 3.356,78 Obrigações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 3·12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n~' 380, de I 987, que 
autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 336.080,33 Obdgações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 3-12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n9 381 r de 1987, CJUe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
110.757,77 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 3~, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunJcipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, .em ·cruzados, a 
452.142,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 3'12-87 (extraordinária) 

-Projeto_ de Resolução n~' 398. de 1987, que 
autoriza ·o Govemõ- do Estado de São Paulo a 
realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 63,200,000.00 (sessenta e três rriilhões e 
duzentos mil dólares norte-americanos). Sessão: 
3-12-87 (extraordináda) 

-Projeto de Resolução n9 190; de 1987, da 
Comissão de Constituição e Justiça, que suspen
de a execução do art. 93 do Decreto-Lei nt 37, 
de 1966, declarado inc:onstitudonal pelo Supre
mo Tribunal Federal. Sessão: 4-12-87 (extraor
dinária) 

-Projeto de Resolução n~' 191, de 1987, da 
Comissão de Constituição e JustiÇa, qUe susPen
de a execução da expressão "bacalhau", cons-
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tantedo§21 queo0ecreton•14.737,de 15-2-80, 
do Estado de São Paulo acrescentou ao art. 59 
do ReguJamento do lmposto de CircuJação de 
Mercadorias, aprovado pe!~ _Decreto_ n~' 5A 1 O, de 
30 de dezembro de 1974, daquele Estado. Ses-
são: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de _Resolução n9 384, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.175,89 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~' 385, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa, Estado da Bahia, a ·contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 17.857,14'0brigaçôes do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-:-Projeto de Resolução n~' 386, de 1987, que 
al,ltoriza a Prefeitura Munidpal de Morro do Cha
péu, Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a __ 52.274,44 Obrigações do T~souro Nadonal. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de_ Resolução n9 387, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Cha
péu, Estado da Bahia, ·a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 59.455,83 Obrigações do TesõW'O Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 388, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
rio VãiOf correspondente, em cruzados, a 
72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 389, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Simões Fliho, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
454.000.00 Obrigações do Tesouro NacionaL 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 390, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
Es:tado_ de_~as Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 2283,83 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~' 391, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunJcipa1 de Canno da Ca
choeira, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

_-Projeto de Resolução n~ 392, de 1987, que· 
autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Es- -
tado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no_ valor correspondente, em cruzados, 
a 156.993,62 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraodinária). 

-Projeto de Resolução n9 393, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lbirité, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
18.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n~' 394, de 1987, que 
autoriza a_Prefeitura Municipal de Matozinhos, Es
tados de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 

a 204.801,27 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (eXtraordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 395, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Medeiros, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.100,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-J 2-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 396, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco 
de Sales, Estado de Minas Gerais, a- contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 11.500,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 4-12~8'T(édraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 397, de 1 ~87, que 
rerratifica a Res_olução n~' 126, de 1984, que auto
rizou a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado 
do Acre, a contratar operação de crédito no valor 
de CJ;"$_ 7.076.988.000,00--(Sete b-ilhões, setenta 
e seis_ milhões, novecentos e oitenta e oito mil 
cruzeiros)_-SeSsãO: 4~_12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 416, de 1987, que 
autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Límeira, Estado de SãC? Paulo, a ~ontratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 1.032.653;24 Obrigações do Tesouro 
Nacional. Sessão: 4-12~87 (extraordinária}. 

-Projeto de Resolução n9 429, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Umeira, Estado 
de São Paulo, a c-ontratar operação de Cl•:odito 
no valor Correspondente, em cruzados, a 
1.964.148,60 Obrigações do Tesouro t'fadonal. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária). -

-Projeto de Resolução n" 3gg,-ife I 987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de !pirá, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 94.246,24 Obri
gações do _Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 
(eXtraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 400,- ae 1987, que 
autoriza a Prefeitura Minicipal de Coarad, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 366.619,64 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão 4-12-87 (ex
traordinária). 

-Projeto de Resolução n~' 401, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
293.961,94 Obrigações do Tesouro Nacional. 
SesSão: 4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 402, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, 362.296,39 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12~87 
(extraordinária). 

-Projeto de Resolução n" 403~ de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piritiba, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 342,755,02 Obri~ 
gações do Tesouro Naclona1. Sessão: 4-12~87 
(extrãordinária). 

-Projeto de Resolução no 404, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente "Ou
tra, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente,_ em cruzados, a 
115310,24 Obrigações do Tesouro_ Nacional. 
Sessão:4-12-87 (extraordinária). 

' -Projeto de Resolução n~ 405,-de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ulbaí, Estado 
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da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 38.359,00 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 
(extraordinária). · 

-Projeto de Resolução n~ 406, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em_ cruzados, a ~54.590,40 
Obrigações do Tesouro N_.~cional. Se_ssãa: 
4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n• 407, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspOndente, em cruzados, a 395.101,55 
Obrigações do Tesouro Naciqnal.Sessãa: 
4-12-88 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n~ 408, de 1987, c:Jue 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 285.401,30 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
4-12-87 (extraordinária). -

-Projeto de Resolução n? 409, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de empréstimo_ externo no valor deus~ 
20.760.000,00(vinte milhões, setecentos e ses
senta mil dólares americanos). Sessão: 4-12-87 
(extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 410, d~_l987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 (extraor
dinária). 

-Projeto de Resolução n? 411, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigã.Ç&S
do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 (extraor
dinária). 

-Projeto de Resolução n"' 412, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 466.400,00 ObrigaÇões 
do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 (extraor
dinária). 

-Projeto de Resolução n>? 413, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 71.744,88 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão:4-12-87 (extraordinária). 

\_ -Projeto de Resolução n9 414, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado 'do R!o Grande do 
Norte a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 419204,00 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 4~12-87 
(extraordinária). 

-Projeto de Resolução n"' 415, de 1987, que 
autoriza o GovernO do Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 81.869,35 Obri
gações do Tesouro Nacional. Sessão: 4-12-87 
(extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 417, de 1987, que 
autoriza o Departamenro--de Água e Esgoto de 
Sumaré, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 236.500,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. Sessão: 4-12-87 (extraordinária). 
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-Projeto de Resqlução n'? 418, de 1 Q87, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aroeiras, Estado 
da Paraíba, 9 contratar operações de crédito no 
valor_ correspondente, em cruzados, _a 
21.3"27.821~46 Obrigações Qo Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 {extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 419, de 1987, que 
,:ii.rt_oôz._~_a Prefeitura Municipal de Burftizeiro, Esta
do fi~ Minas Gerais, a contréftar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
l:i:OOO,OO Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 420, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cantagalo, Esta
do do _Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 124.627,62 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária). 

-~ç:tjE_!'tÇ)_de Resolução n9 421, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga, Esta
do de.Minas Gerais, a contratar operação de cré-
dito !)O_ valor_ correspondente, em cruzados, a 
125373,74 Obrigaçóes do Tesouro NaCional. 
Sessão: 4-12-_87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n? 422, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipa1 de Conselheiro Pe
na, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 56.000,00 Obrigações -do Tesouro Nacional 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária). 

--:-Prqjeto de Resolução n9 423, de 1987, que 
autoriza a Prefeitur:a Munldpal de Contagem, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 466.400,00 Qbrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão' 4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 424, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura MunJcipal de Contagem, Es
ta-do de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzad_os, 
a 441.729,32_ Obrigações do Teso~ro- Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (eitiãordinária). 

-=-Pfõjeto de Resolução n9 425, de 1987, auto
riza a Prefeitura Municipal Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
16.250,00 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraoridnória). 

-Projeto de Resolução n? 426, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Gongogi, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
vaJor correspondente, em cruzados, a 43.703,01 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
4-12-87 (extraordinária). 

~-Projeto d~ Resolução n\> 427, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lbiá, Es.tado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados. a 7?.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
4w 12-87 {extraordinária). 

-Projeto de Resolução n9 428, de 1987, que 
ãUfOiiiaa Prefeitura Municipa1 de lbirité, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
SeSs~: ~12-87 (extraordin~ria). 

-Projeto de Resolução n9 430, de '1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
Estado da Paral'ba, a contratar operação de crédito 
no Valor correspondente, em cruzados, < 
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80.000,00 OPrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária). 

-Projeto de ResOlução n9 431, de 1987, qué 
autoriza ~ Pl:t;feitura Muni_cipal de Mogi-Guaçu, 
EStado de São Paulo. a cóntratar operação de 
crédito no valor correspondente; --erif CrUZados, 
a 215.260,00 Obrigaçóes do 1 escurO Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária). 

:.:.._Projeto de Resolução n9 432, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, 
Estado de São Paulo, .a contratar operação de 
crédito no valor correspõndente, __ em çr_w_:?tdos, 
a 170.:341,19 Obriga_ções do TeSo~o_Nacioanl, 
Sessão: 4-12-87 (eXtraordinária). 

-Projeto de Resolução n? 433, de- 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
EStado -de Minas Gefais, a cOntratai'- operãção de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 247.000,00 Obrigações do Tesouro_ NacionaL 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária). · 

-Projeto de Resolução no 434, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Es· 
tado de Minas Gerais, a contratar operação de 
créc;líto no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 150.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução no_435, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pombal, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional. Sessão: 
4-12-87 (extraordinária) _ 
~Projeto de" Resolução n\> 436, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, Esta
do da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cru~ados, a 
80.000,00 Obrigações do TesOuro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária) 
-Proj~to de Resolução n9 437, de 1987, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Santo_Antônio 
de Jesus, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor corr~spondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Naciona1. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

:--Projeto de Resolução n? 438, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Serraria, Estado 
da Paraíba, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 62.000,00 
Obrigações do TE:souro N_acional. Sessão: 
4-12.-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~' 439, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Lagoâs, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente, em cruzados, 
a 217.630,ll Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extra9rdínária) 

-Projeto de Resolução n9 440, de 1987, que 
autqriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de 'crédito 
no valor correspondente, em cruzaçios, a 
36.560,60 Obrigações do Tesouro Nacional. Ses
são: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n9 441, de 1987, que 
autoriZa a Prefeitura Municipal de Urugu_ajana, Es
tado do Rio Grânde do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 206.487,12 Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~> 398-A, de 1987, de 
autoria do Senador José Agripino e outros Senho
res Senadores, que cria o Serviço de Auditoria 
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às Comissões Parlamentares de Inquérito, para 
os fins que especifica. sessão: 4-12-87 (extraor
dinária) 

Projetas aprovados e enviados 
à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado_ n? 14, de 1986, 
de autoria do Senador Affonso Camargo, que a1te
ra dispositivOs da Lei no 5.1 08, de 21 de setembro 
de 1966, que Instituiu o Código Nacional de T rân
sito. Sessão: 2-12-87 (extraordinária) 

-Projeto de Lei do Senado n~ 37, de 1987, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que deter
mina a instalação de equipamentos antipoluiç:ão 
em veículos automotores de uso urbano. Sessão: 
2-12-87 (extraordinária) 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara no 8, de 1986 ·(no 6.933/85, na CaSã 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a utilização de 
imóveis residenciais de propriedade da União, das 
Entidades da Administração Federal e das funda-

ções sob supervisão Ministerial, localizados no 
Distrito Federal. Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas 
à escolha de autoridades 

-Mensagem n9 205, de 1987 (n?318/87, na 
origem), de 24 de setembro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Luiz Villarinho Pedroso, Ministro de Primeira Cas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Arábia Saudita. Sessão: 1-12-87 (extraordinária) 

-Mensagem n9 237, de 1987 (n9 407/87, na 
origem}, de 13 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Francisco Thompson-Flôres Netto, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embalxador do Brasil junto 
à República Argentina.. Sessão: 1-12-87 (extraor
dinária) 

-Mensagem n~-j87,- de 1987 (~~ 575/87,_na 
origem), de 24 de novembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repóblica sub
mete à deliberação dO Senado a escolha do Dou
tor Edson Carvalho Vidigal para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Federal de Recursos na 
vaga decorrente da aposentadoria dÔ Doutor LaU
ra Franco Leitão. Sessão: 1-12-87 (extraordinária) 

Requerimentos aprovados 

-Requerimento n9 240, de 1987, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter
mos regimentais, informações ao Poder ExeCU
tivo, a respeito do cumprimento do Decreto Legi_s
lativo n~ 3, de 1985. Sessão: 4-12-87 (extraor
dinária) 

-Requerimento n~ 280, de 1987, de autoria 
do Senador Carlos Chiarem, solicitando, nos ~er
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 319, 
de 1985, de sua autoria, que dispõe sobre o exer
cício da profissão de oceanógrafo e dá outras 
providências. Sessão: 4-12-87 (extraordinária) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLD- N• 95 QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DEl987 BRAsiLÍ!\- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal <~provou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 387, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Gualmbê, Estado de São Paulo, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.233,08 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Guaimbê, Estado de São Paulo, nos termos do ariigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de credito no valor correspondente, em cruzados, a 11.233,08 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no Município. 

Art 2• Esta resolução entra em viaor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 388, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marilla, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a466.413,00 Obrigações do Tesouro Nadonal 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Marília, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.413,00 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 implantação de Centros Cumunitários Integrados, no Município. 

Art 2• Esta resolu~ão entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 
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PASSOS PORTO 
Direlor·Gerel do Sent~do federal 
AGACIEL DA Sll VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
plretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D) Dezembro de 1987 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federei 

ASSINATURAS 

Semestral .......................... ···············.c-·· .. •· Cz$ 264,00 
Despesa d postagem ................................... Cz$ 66,00 -

(Via Terrestre) 330,00 
TOTAL .. 

Exemplar Avulso ........................................ Cz$ 2,00 

Tiragem: 2.200. .... ...:emplares. 

RESOLUÇÃO 1'1• 389, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogl das Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.415,35 Obrigações do Tesou
ro l'laclonal - OTI'I. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2' da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de d~mbro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 465.415,35 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eeonõmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de meios-fios, sargetas e drenagem no Municípío. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faç6 saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 390, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 462.363,88 Obrigações do Tesouro 
l'laclonal - OTI'I. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de~ São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 462.363,88 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Ecónôtnica Federal, esta na qualidade de gestora do FUI'ldo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à implantação de escolas municipais, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 198/.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 391, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 255.286,27 Obrigações do Tesouro l'laclonal 
-OTI'I. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 255286,27 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social - F AS, destinada à implantação de pré-escolas, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 392, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pompéla, Estado de São P;t!i}o, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.678,57 Obrigàçéles do Tesouro Nacional 
-om. · 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Pompéia, Estado de São Paulo, nos teimos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Fed!'ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.678,57 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à aquisição de veículos para transporte escolar, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na dafa de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 393, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tambaú, Estado de São Pa!,!lo, a contratar operação 
de c:rédlto no valor correspondente, em cruzados, a 15.178,46 Obriga{~ do Tesouro Nacional 
-om. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Tambaú, Estado de São Paulo, nos termos d(, artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.178,46 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto.à Ciiixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Flmdo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social - FAS, destinadà à canalização de córrego, no Município. 

Art. 2• -Esta resoluç_ão entra em· vigor na· data de sua· publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987 . ...:. Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 394, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo 
no valor equivalente a até OS$ 63,200,000.00 (sessenta e trés milhões e duzentos mH dólares 
americanos). 

Art. 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor equivalente a até US$ 63,200,000.00 (ses5enta e três milhões e duzentOs mil dólares 
americanos), junto· ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento ~ BID, destinada ao financiamento de dispêndios 
com a complementação de obras, aquisição de equipamentos, ti"einamento e aperfeiçoamento do corpo docente 
e técnico-administrativo, ampliação do acervo bibliográfico e modernização administrativa da Universidade de São 
Paulo-USP. 
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Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados 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• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Feder<~!. e, 
ainda, as disposições da lei Estadual n• 5.962, de 1' de dezembro de 1987. 

Art. 3• Esta résOiu_ção entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, <:. eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 395, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aroelras, Estado da Paraíba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 21.327.821,46 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Aroeiras, Estado da Parruba, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de. crédito no valor cqrrespondente, em cruzados, a 21327.821 ,46 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do. Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de projetes relacionados com à implantação de calçamento, meios' fios e galerias 
pluviais, no Município. · · · · · - · · - - -- · 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço 5aber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constitwção, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 396, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paralba, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, e_m cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Poml>_ill, _g5tado da Paraíba, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco_ do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de projetes de infra-estrutura relacionados com obras de urbanização e construção 
de equipamentos comunitários diversos, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1'987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da ConStituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 397, DE 1987 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 

no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, Estado da Paraíba, nos termos do a!Ügo 2• .da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada -pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
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do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à ampliação e reforma do hospital municipal, construção de um matadouro público, pavimen
tação de ruas e implantação de outros equipamentos comunitários para eventos sociais e desportivos, no Municipio. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 398, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás, a contratar operação de empréstimo extemo 
no valor de OS$ 20,760,000.00 (vinte rnllhões, setecentos e sessenta mU dólares americanos). 

Art. _ 1 • É o Governo do Estado de Goiás, autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 20,760,000.00 (vinte milhões, setecentos e sessenta mil dólares americanos), ou o equivalente em 
outras moedas, junto ao Banco Central de La República Argentina, destinada ao Projeto de Construção, Equipagem 
e Ftincionamento de Hospitais Regionais de baixa complexidade. 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados 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 1•, item ll, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedécidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política económica-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual n• 10322, de3-12-87, autorizativa da operação. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o Senado federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52, 
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 399, DE 1987 

Revoga disposições do Regulamento Admlnlstrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução n• 58, de 1972 e alterações posteriores. 

Art. 1• São revogados o item VI do artigo 272 e o artigo 345 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 1972 e alterações posteriores. 

Art. 2• _ A Comissão Diretora, por ato próprio, estabelecerá norma administrativa para atender ao disposto 
no § 4• da Emenda Constitucional n• 26, de 27 de novembro de 1985, aplicável a ex-servidores do Senado Federal. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 400, DE 1987 

Autoriza o Govemo do Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 419.204,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 419204,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Ecorfôrnica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
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ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sistemas de abastecimento d'água em comunidades 
de pequeno porte, no Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•401, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mamanguape, Estado da Paraíba, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Mamanguape, Estado da Paraíba, nos termos do art 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à construção de um mercado público na sede do Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado-Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 402, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 206.487,12 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2• 
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, illterada pela Resolução n• 140, de 5 dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federai, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 206.487,12 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econõmica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à execução integrada de obras referentes aos projetas específicos do 
sistema de infra-estrutura, drenagem pluvial, execução de drenagem e embriões, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor oa daia de sua publicação. .. 
Senado Federal. 5 de deum1bro de. 1987. _:_:_ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 403, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 28.774,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2' da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alteraâa.pela Reiolução n• 140, de 5 dezembro de 1985,ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no V<llor correspondente, em cruzados, a 28.774,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à aquiSição de veículos para transporte escolar, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publica~ã(), .. . . 
Senado Federal, 5 de dezembro de. 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 



Dezelnbro de 1987 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção IT) Quinta-feira 17 3757 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 404, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor coiTespondente, em cruzados, a 397.803,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 397.803,00 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 implantação de sistema de drenagem do Bairro Santos Dumont, 
no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 405, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor co~Tespondente, em cruzados, a 71.7 44,88 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 71.744,88 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo do Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de unidades pré-escolares, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente 

Faço saber que o· Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 406, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cridúma, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valorco!Tespondente, em cruzados, a 16.250,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Criciúma, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 dezembro de 1985, ambas do Senado 
Fêâeral, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados; a 16250,00 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 conclusão e construção de unidades escolares, no Município. 

Art. 2• . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e e~ 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 407, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 215.260,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, nos tennos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 215260,00 Obrigações 
do Tesouro NaCional - OTN, junto à Caila\ Económica Federal, esta na qualidade de g<!stora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de um Posto de Saúde e aquisição de equipamentos 
para um hospital, no Município. · 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 408, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 170.341,19 Obrigações do Tesou· 
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, nos tennos do- art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 170341,19 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 implantação de galerias pluviais e retificação e revestimento de 
córregos, no Município. - -

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal;5 de dezembro de 1987.--'- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 409, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 169.247,00 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Jussara, Estado da Bahia, nos tennos do- artigo 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 169247,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto á Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à drenagem e pavimentação de ruas, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 410, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTI'I. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operçaão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade e gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de drenagem e pavimentação poliédrica, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto LuceQa, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 411, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 453.600,00 Obrigações do Tesou
Nacional - OTI'I. 

Art. 1' É a Prefeitura· Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 453.600,00 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 implantação de sistema de drenagem e pavimentação, no Município. 

Art. 2• Esta· resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 412, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lblcarai, Estado da Bahla, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 350.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTI'I. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ibicaraí, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• di! Resolução n' 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 350.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à implantação de drenagem de águas pluviais e servidas, pavimentação em paralelepípedo 
e calçadas em concreto,no município. 

Art. 2• Esta resolução entra em_ vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de !987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N•413, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahla, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52274,44 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 52274,44 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 um mercado público, no município. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 414, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahla, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.455,83 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, no§ termos do arl 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, aiteraâa-"pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 59.455,83 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 pavimentação com paralelepípedo e drenagem de águas pluviais, 
no município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987"- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 415, DE 1987 

Autorixa a Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Gabriel, Estado da"Bahia,nos termos do arl 2' da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado'Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 72.000,00 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 implantação de calçamento, meios-fios, galerias pluviais, poços de visita e caixa de sarjetas, 
no município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigÚna data clesua publicação. _ 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. - Senador Hulllberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte " " " 
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RES9LUÇÃO N• 416, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 454,000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Sirn6es Filho, Estado da Batiia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 454.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eéonõmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de calçamento, meios-fios e galerias de águas pÍuviais, 
no munidpio. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, ê eu, 
Humberto Lucen<!, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 417, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de !pirá, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 94.246,24 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de !pirá, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93; de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa~ 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 94.246,24 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 drenagem de águas pluviais, pavimentação em paralelepípedos e meios-fios, no município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na clata de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

-ATA DA 1• SESSÃO, EM 16 DE DE-
ZEMBRO DE 1987 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIEI'ITE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

- W 509 e 510/87 (n" 695 e 704/87, na 
origem), de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Oficio do Sr. 1 ~"-8ecretárlo da 
Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte ma
téria: 

-Substitutivo do Sen"do ao Projeto de Lei 
da Câmara0'_24/87 (n• 8.551/86, na Casa ~ 
de origem). 

1.2.3 -Leitura de Projetos 

-Projeto de Decreto Legislativo n? 6/87, 
de autoria da Comissão Diretora, que estabe
lece exceção ao disposto no § 1 ~ do _ct_rtigo 
29 do Decreto Legislativo n9 114, de 3 de de-

SUMÁRIO 
zembro de 1982, durante o funcionamento 
da Assembléia Nacional Constituinte. 

-Projeto de Resolução n? 442/87 ,_de auto
ria do Senador Pompeu de Sousa,· que cria 
a Comissão de Política Urbana e Meio Am
biente. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

--=-Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n9 442/87, lido anterior
mente. 

1.2.5 -Leitura de projeto 

-Projeto de Lei dQ Senado n9 51/87, de 
àlitoria do Senador _Márciq __ Lé!cerda, que dis
põe· sobre a correção rrioõetária do Imposto 
de Renda reticl.o na fonte pagadora do rendi-
mentO:_:: ___ . -----~~ 

1.2.6 __ -:-=- Comunicações 
De Srs. Senadores, que se ausentarão do 

País. 
1.2.7 -Comumcações do Presidência 

;_ Re~bimento do -Ôfício !19 S/54/87 (ft? 
389/87, na origem), do Governo do EstadO 

de Goiás, solicitando autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa 
reaUzar operação de crédito externo no valor 
deUS$ 125,000,000.00, para os fins que espe
cifica. 

-Republicação da Resolução n9 344/87, _ 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de San
ta Inês, Estado do Maranhão, em decorrência 
de inexatidão material devida a lapso mani
festo na redação final da referida proposição. 

-Deferimento do requerimento do .Sena-
dor Lavoisier Maia, em que S. Execelêtl.cia soli
citava autorização do_ Senado para aceitar mis
são do Executivo _e _integrar a Delegação do 
Brasil à 42~ Sessão da Assembléia Qer_al d~ 
ONU. 

- Reé:eb1tneóto das Mensagens ri.,;. 4Bg-a 
504/87, pelas quais o Senhor Presidente da 
República, solicitã autorizaç_ão para que as pre
feituras Municipais de Carolina, Primeira Cruz, 
Alto Pamaíba _e Arari - MA, Angélica, Ponta 
Porá e Jateí - MS, Mandirituba- e Pillmeifa 
- PR, ÃraÇati-:..=.. tE, ttirrais NOvõS-_2-_:Rfi, 
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Montes Garos- MG, Santo Antônio de JesuS 
- BA e o Governo do Estado do Amazonas, 
possam contratar operação de crédito, para 
os fins que especificam. 

-Recebimento das Mensagens n"" 505 a 
508/87 (n•' 700 a 7ó3, âe 1987, na origem), 
pelas quais o Senhor Presidente da República 
comunica ao Congresso NadonaJ o descum
primento pelas Prefeituras Municipais de For
taJeza- CE. ltaparica:....... SP1 Salvador- BA 
e Teresina- PJ; das normas estabelecidas 
pela Resolução n9 62, de 1975, dõ Senado 
FederaL 

12.8-Comunicação da Presidência 

- Coiwocação de sessão conjunta a reali
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.2.9-Discursos do Expediente 

SENADOR TEOTÓI'f!O VILELA FILHO
Problemática nordestina. 

SENADOR VJRGIUO TAvCYM::... "'lridepen
dência do Nordeste" - Críticils do "Ponto 
de Vista" do vereador recifense Marcelo Peg.. 
soa. 

I .2. I O-Requerimento 

- N? 288/87, de urgência, para o Projeto 
de Lei da Câmara n" 124/85, que proibe a 
pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais bra
sileiras e dá outras providências. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto_ Legislativo n~ 24, c;le 
1983, que aprova a correção do artigo XV, 
alínea b, do Acordo Relativo à Organização 
Internacional de Telecomunicações por Saté
lite ~ lntelsat, assinado pelo Brasil em Wa-
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shington; a 2à de ag~ de 1971, ~provado 
pelo Decreto Legis1ativo n9 87, de 5 de dezem
bro de_ 1.972. e promUlgado pelo Decreto n9 
74.130, de 28 de maio de 1974. Aprovado 
o prosseguimento da tramitação da matéria. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 8, de 1984, 
que aprova ·o teXto do Acordo de Cooperação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nu
clear entre_ o governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado 
em Brasília, a 12_de maio de 1983. Aprovado 
o- PrOSSegUimelltO da tramitação da matéria. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 
1984, que aprova o texto de Protocolo sobre 
Privilégios e Imunidades da Organização Inter
nacional de Telecomunlcaçóes Marítimas por 
Satélite-JNMARSAT, concluído em Londres, 
a 19 de dezembro de 1981.AJ)rovadoo pros
seguimento da tramitação da matéria. 

-_Pr~jeto de Decreto Legislativo no 21, de 
1984, que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte Aéreo Regular, filmado entre o Go
verno da R_Epública Federativa do Brasil e o 
Governo da RepúbliCa PopuJar de Angola, en1 
Luãnda, em 16 de dezembro de 1983. Ap-ro
vado o prosseguimento da tramitação da ma
téria. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 
1984, que aprova o texto do Aro Constitutivo 
da Rede de Informação Tecnl6gi_sa Latino-A
mericana- RITLA. celebrada-é·m Brasília, a 

-20 de oUtubro de 1983. Âprovado o prosse
guimento da tramitação da matéria. 

1:3.1-Matéria aPreciada após a Or
dem do Dia 
o __ ~PrOjeto-de Lei da câmiii'a n9 124/85, em 
regime de urgência, nos termos do Requeri-

Dezenjbro de 1987 

menta n" 288/87~ lido no Expedie'nte. Apro
vado, após pareceres das comissões cornpe~ 
tentes, tendo_ usado da palavra na sua discus
são os Srs. Nelson Carneiro e Fernando Herin
que Cardoso. À sanção. 

1.3.2 -Discursos após a Ord~ do Dia 

SENADOR DIRCEU CARNEIRo'- biscor
dâncta quanto à oiierl.taçao se9"uida, pelo GO
verno Brasileiro, nas negociações: da dívida 
externa. 

SENADOR MAURd BENEVIDES::... Piesér
vaç:ão do DNOCS. 

SENADOR ODAC/R SOARE:S-c- Não-acata
mento, pelo EstadO do Acre, de conclusão 
de laudo técnico do IBGE, a re5peit0 de litígio 
de fronteira entre os Estados do Acre, Amazo
nas e Rondônia. 

1.3.3- ComUnicação da PiesJdêric:;iif 
Convocação de sessão extraOrdinária a rea

lizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

L4- ENCERRAMENTO 

2-COI'ISELHO DE SUPERVISÃO 
DO CEI'ITRO GRÁFICO 

-Ata da 137~ Reunião, em 11-12-87 

3-MESADIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

5-CÔMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 1 ~ Sessão, em 16 de Dezembro de 1987 
1 ~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs Dirceu Carneiro e Francisco Rollemberg 

Às 1 O HORAS. ACHAM-5E PRESENTES OS 
SRS SENADORES: 

Mario Maia - -Aloizio Bezerra - Nabo r Júnior 
-Leopoldo Peres- Carlos De'Carli- Aureo 
Mello- Odacir Soares -João Menezes -Aimir 
Gabriel - Jarbas PasSarinho - Joãd Castelo -
Alexandre Costa- Edison Lobão :...._-J_Oão Lobo 
-Chagas Rogrigues-Alvaro pache:co-VirgJ~o 
Tavora- CidSaboia de_Carvalho- Mauro Bene
vides --José Agripino- Lavosier Maia- Mar
condes Gadelha - Humberto Lucena - Marco 
Maciel- Antonio Farias --MãnSUeto de Lavor 
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
Teotônio Vtlela Filho- Frandsco Rollemberg
Lorival Baptista-Jutahy Magalhães- Ruy Bace-

lar- José lgnado Ferreira - Gerson Camata 
-João.Calmon-AfonsoArínos-Nelson Car
neiro- Ronan Tito- Severo Gomes- Fernan
do Henrique Cafdoso - Mario Covas - Mauro 
Borges -Iram Sãraiva -lrapuam Costa Júnior 
-Pompeu de §ousa-Mauricio Corrêa -Meira 
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Mardo La
cerda -Mendes Canale-Rachid Saldanha Derzi 
-Wilson Martins -José Richa -Jorge Borhau" 
sen- Dirceu Carneiro- Carlos ChiareDi -José 
Paulo Bi~ol - ~osé Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presenÇa acusa o comparectmento de 
59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. ~"·--~--=~ ~. 

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura 
do ExPediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MEI'ISAGEI'IS DO PRESIDEI'ITE 

DAREPÓBUCA 

De agradecimento de comunicações: 
N• 509/87 (n• 895/87, na origém), de II do 

córtente, refefeiite à- aprovação- aas matérias 
constantes das Mensagens SM n'?'l 272 a 283, 
285 a 288 e 290 a 292, de I 981. 
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Nç 510/87 (n" 704/87, na origem) de 14 do 
corrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das_ Mensagens _SM nçs 293 .. a. 297, 
301 a 326, 328 a 349, 352 a 389 e 391 a 430, 
de 1987. 

OÁCIO 
Do Prfmelro-5ecretário da Câmara dos De;. 

pulados 

N~ 315/87, de 8 de dezembro do corrente ano, 
comunicando _a aprovação do substitutivo_ do Se
nado ao Projeto de Leí 4a _Çã[riaia n~ 24, de 1 Q87 
(n" 8.551186-, na Casa _de odgem), que "dispõe 
quanto à proteção da propriedade íntelectuaJ so
bre programas de computador e sua comercía
lização no País e dá outras providências". 

(Projeto enviado à sanção em 8 de dezeinbro 
de 1987). ·· ·· ··· ··-

0 SR. PRESIDENtE (Dirceu CarneirO)- O 
Expediente lido vai_ à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 
que será lido pelo Sr. PfíiTieiro-Sêci'efá.rió. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
N• 6, de 1987 

Estabelece exceçáo ao disposto no § 
1"' do artigo 2• do Decreto-Legislativo n~ 
114, de 3 de dezembro de 1982, durante 
o funcionamento da Assembléia Nacio
nal Constituinte. (da Mesa do Senado 
Federal). 

O Congresso Nacional decreta: . . . 
Art._ 19 A ajuda de custo eStabelecida rlC:)_§" 

)9 do artigo 2" do Decreto-Legislativo n" 114, de 
3 de dezembro de 1982, de vigência prorrogada 
pelo Decreto-Legislativo n~ 18, de_5 de_ dezembro 
de 1986, não será devida enquanto em funciona
mento a Assembléia Nacional Constituinte. 

Art. 29 Este Decreto.-Legislativo entra em vi
gor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 14 de dezemb..IQ_de 1987~ 

Justificação 

A proposição em tela_yj_s_a a_alterar a redação 
do§ 1 <:>do art. 2"- do Decreto Legislativo, no sentido 
de impedir o pagamento da ajuda de custo pre
vista e definida no§ )9_do act.__33 da Cqnstituição 
Federal. 

JustificaMse a medida em face da circunstância 
de que a Assembléia Nacional Constituinte, nos 
termos da Emenda Corist!tudonal n9_26, de 1985, 
é constituída pelos membros do Congresso NaM 
cional que se acham reunic;los, permanentemente, 
na sede do Congresso Nacional. 

Ora, tal fato -descaracteriza. o pressuposto_ da 
impresdndibilidade d_~ realização de despesas 
com transporte e outras. 

Este motivo parece--nós mais do que suficiente 
para que se modifique o dispositivo referido. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1987. 
-Humberto Lucena -José lgnáclo Ferreira 
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães-
Odadr Soares - Dirceu Carneiro - João 
Castelo. 
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·- JLG!Sf.AÇÃO CITADA 

DECRETO LEGISLATIVO N" 114 
DE 3 DE DEZEMB.~O DE 1982 

:____Dispõe sobre a fixação do subsídio e 
ela ajuda de custo dos membros do Con
gresso Nadonal para a leglslatura a Ini
ciar-se ~m 1" de fevereiro de 1983 

Façosaberque o COngresSo Nacional aprovou, 
nos terrriOS do ~rtigo 44 inciso VIl, da Constituição, 
e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o seguinte: 

Art. ]9 Os membros_d_o Congresso Nacional 
perceberãO, na legislatura -a iniciar-se em J9 de 
fevereiro-de 1983,-0 seguínte sub~dio: 

1-......:._p_arte fiXa de_Cr$ .3:00.000,00 (trezeritoS rriil
-cruzelros), vedado acréscimo a qualquer título, 
SalVo O previstO no artigO 3<;'0 deSte Decreto Legis-

- lativo; 
D- parte variável de 30 (trintâ) diárias poi' mês, 

no valor de Cr$ 12.4~9.00 (doze mil, quatroC;erytos 
e cin<=lüenta e nove c-ruzeiros) Caçia uma.. . 

§ 1<> -Aspartesfaxa-evi:l:riáveldo.subsídioserão 
pagas' lnensalnierite .. _ ·- .- - .. __ 

§ 21' O tneinbro do Cõngresso Nacional que 
não comparecer à se_ssão o.u comparecendo, não 
participar da votação, terá a _diária descontada 

§ 39 Por sessão ~aordinária, em cad,a ~sa, 
até_ o máximo de 8 (oito), e por sessão do __ Con
gresso a_ que_ comparecer, o Deputado ou Sena
dor perceberá o valor da diária prevista no inCiso 
n deste artigo. 

Art. 29 Os membros do Congresso Nacional 
perceberão a ajuda_ de custo anual de Cr$ 
662.048,00 (seiscentos e sessenta _e dois mil e 
quarenta e _oito cruz1=:iros), paga em 2 (duas) par
celas iguais, uma no iiúcio e outra no encerra
mento da sessão legislativa. 

-§ 19 Será paga também, idêntica ajuda de 
custo na sessão legislativa eJÇtraordinária, convo
cada na forma_ do§ }9, do_artigo 29, da Consfi· 
tuição Federal. 

§ _ 2?- _ O pagamento da segunda metade da 
~juda. Qe cust_o só se~á f~fto_ se 9 congresso houver 
comparecido _a 2/3 (dois tefçoS) da sessão l~gis
lativa ordinária ou da sessão legislativa extraor-
dinária. ___ . ___ _ __ __ __ 

Art. 39 Os valores do subsídio e da ajuda de 
custo focados nos artigos anteriores serão reajus
tado~, por ~das Mesas de cada uma das Câma
ras, a partir iriCTusW-e, de 1984, nas mesmas êpo-
cas e segundo as mesmas bases estabelecidas 
para os vencimentos dos servidores civis da 
Lb1ião. 

Art. 49 Este Decreto _Legislativo entra em vi
gor na data de sua publicação- Jarbas Passa
rinho - Presidente do Senado Federal. 

DECREfO LEGISU\ TIVO N• 18 
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986 

Prorroga a vigência do Decreto Legis
lativo n' 114 ('), de 3 de dezembro de 
1982 para a legislatura a iniciar-se a 1 a 

de fevereiro de 1987 

Fac~ saber que o Congresso Nac.ionat aprovou 
e eu. José F ragelli, Presidente do_ Senado Federal, 
nos termos do artigo 52. item 30, do Reginiento 
Interno, promulgo o seguinte: 

Art }9 É prorrogada a vigência do Decreto 
Legislativo n.;o 114, c:fe 3 de dezembro-de 1982, 

que dispõe sobre a fixação _e a ajuda de custo 
dos membros ·do Congresso Nacional, para a le
gislatura a Iniciar-se a 1 c de feverreiro de. 1987. 
M~ 2a Este D_ecre_tÇl~~gislativo entra em vi

gor na data de sua publicação. 

À Comissdo de Constituição e Jus,tiça 

O SR. PRESIDENTE (Dirc_eu_CarrleiJ:o)_ --:-:._O 
projeto que acaba de ser lido será publicado e 
remetido à Comissão de Constituição e Justiça. ~ 

Sobre a mesa, projeto de resolução que ser.â 
lido pelo Sr. ]9-Secretá.rio. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n• 442, de 1987 

Cria a Comissão de PolítiCa Urbana 
e Meio Ambiente. 

O SE:nadO Federal reSolve: .- . 
Art. _ e O ReQimentõ Interno do SenadO Fe

deral_ PãSSa a vigorar com ás segUintes alteraçóes: 
f) 'Ao ari 73 é acrescido -o item~ : 

"20} de ?ofítiCa drbãfia e· M~iá Áirii;Jiente 
(CPUMA)." 

2) Ao Art. 78 é acrescido o [tem: : _ . _ . 
"19)- Política Urbana e Meio Ambiente, 11 

(onze)." _ _ __ _ __ 
Arl 2~ À Comissão _de Política Urbal-tã e fo'feio 

Ambiente (CPUMA) comPete elaborar e:SfudOs e 
opinar sobre as proposições pertinentes, dentre 
outros, aos seguintes assuntos~ 

I)-direito urbanístico e ambiental; 
li) -parcelamento e uso do solo urbano; 
DI)- desenvolvimentO urbano; 
IV)-habitação, saneamento e transporte ur-

bano; 
v}- desapropriação de imóveis urbãrios; 
VI)- inquilinato; 
VIU - tril?_utos relativos a imóveis urbanos; 
VIU) - usucapião urbano; 
IX)- regiões metropolitanas e riilcrOrregioões; 
X)- monumentos, edificações, conjuntos ur-

banos e cidadeS de valor tiistórico, artístico e cul-
tural; -

XI) - paisageõs naturais notáveiS e sítios ar-
queológicos; 

XII)- meio ambiente •natural e construído; 
XIII- fauna e flora; 
XiV}--educação ·ambiental; 
XV)- o Oras o li éitiVidades potencialmente cau

sadoras de significatiVã degradação do ffieio am
biente; e 

XVI)_:_ material genético. 
Art. 3? FiCa suprimidO o item 26 do Inciso 

1 do art. 100, renumeámdo-se os subseqüentes. 
Art. -4? ESta Resolução entra einvigorna data 

de sua Publicação. 
Art. 5c Revogam-se as disposições em con

trário. 

Justificação 

As constantes e rápidaS alterações no perfil das 
relações sociais_ern nosso País impõem a neces
sidade de permanente adaptação do Poder Legis
lativo a essa_ realidade histórica. Q país que há 
pouco mais de quarenta anos era essencialmente 
agrtcola - com mais de 70% de sua população 
vivendo no campo -é, hoje, ao contrário, essen
cialmente urbano, tendo-_se_invertido aquela pro
porção. 
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O processo de urbanização brasileiro tem ocor
rido de maneira desequilibrada, excessivamente 
acelerada e socialmente injusta. A modernização 
da economia encontrou as cidades desprepara
das do ponto de vista social, político, cultural, ad
ministrativo, orçamentário e, s_obretudo, despro
vidas da mais incipiente instrumentalização legis
lativa que permitisse, ao menos, algumas inicia
tivas municipais no sentido de reverter esse qua
dro dramático em que se transformou a vida urba
na no Brasil. 

Não é diferente no que respeita à questão am
biental. O mesmo acelerado processo de indus
tria1ização e urbanização tem resultado em danos 
muitas vezes irreversíveis ao equilíbrio ecológíco 
do meio ambiente. Desde a exploração predatória 
do patrimônio natural até a atividade industrial 
poluente, tudo tem contribuído para degradar, a 
cada dia, o melo ambiente e a qualidade da vida. 

A Assembléia Nacional Constituinte não está 
alheia a tais questões e, pela primeira vez, um 
texto constitucional brasileiro abordará a temática 
urbana e ambiental. Compete, portanto, ao Poder 
Legislativo refletir em sua estrutura organizado~ 
nai, tão logo quanto possível, a constatação dessa 
evidência. A Câmara dOs Deputados, de certa for~ 
ma, já o fez, constituindo e instalando, em 1985, 
a sua Comissão de Desenvolvimento Urbano. É 
o_que se busca de maneira mais completa e 
abrangente, fazei" agora no Senado Federal. 

Sala das sessões 16 de dezembro-de ] 987. 
~Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro)- O 
projeto que acaba de ser lido será publicado e, 
em seguida, ficará sobre a mesa durante três ses
sóes, a frn de receber emenda, nos termos· do 
§ 19 do art. 442 do Regimento Interno. Findo o 
prazo, o projeto será despachado às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 19-Secretárlo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 51, de 1987 

Dispõe sobre a correção monetária do 
Imposto de Renda retido na fonte paga
dora de rendimento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 _O Imposto sobre a Renda e Proventos, 

retido pela fonte pagadora dos rendimentos como 
antecipação, será corrigido mOnetariamente na 
correspondente declaração de ~endimentos. 

Parágrafo único. A correção- do imposto des
contado na fonte dar-se-á, multiplicando cada 
parcela pelo coeficiente resultante da divisão do 
valor da OTN de janeiro do ano em que deva 
ser apresentada a declaração de rendimentos pelo , 
valor da OTN do mês em que a retenção tenha , 
sido _efetuada. 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua i 
publicação, retroagindo seus efeitos a janeiro de 

1 

1988. 
Art. 39 Revogam-se as diSposiÇões ein ~Cm-.· 

trário. 

Justificação 

O presente projeto visa primordi~dmente cor
rigir uma eriorfne inju~ça da Receita Federal em 
penãiizar aqueles que contribuem antecipada~ 
mente na sua arrecadação. Pretende~se, com 1'sto, 
éorrigir o imposto re_f:!dq, re_staPelecendo-se a prá
tica anterior -à Lei 7 .450, de 1965. 

A retenção do Imposto de Renda na fonte, obje
tiva prõduzir para O erãrio federal, antecipadamen
te, recursos que só __ seriam arrecadados no exer
cício seguinte, sendo Cl}()~alizadora e necessária, 
portanto; a sua atualização. 

À Vista do exposto, espero que o Congresso
Nacional reponha na lei tributária, de forma defLJli
tiva, o princípio justo da atualização do Imposto 
de Renda cobrado dos contribuintes por anteci
pação. 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1987. 
-Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
projeto que acaba de ser lidovai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 15 de dezembro de 1987. 
Senh9r. Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exece

lêilcia, de acordo com _o disposto no art 43, alinea 
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa a partir do dia 19-l2-87, 
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter par
tiCular. 

Atenciosas saud~!_õe~~-- Dlvaldo Suruagy. 
Brasí1ia, 14 de dezembro de 1987 

sennor Presidente, 
Tem esta po"r-fillãlidade Coriiuriicar a V. Ex~. 

nos termos do Artigo 43 do Regimento Interno 
do Senado Federal, que em viagem cultural a 
partir ·do-dia -_2]--do cc,-rren~- fieló ·p-razo- máx1mó 

•
1de 20 dias, vou me ausentar do País, sem qualquer 
ônus para o Senado Federal. 

Atenciosamente- João Menezes, Vice·Uder 
do PFL. 

Senhor Presidente, -
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exece

lência, de acordo com o disposto no art 43, alínea 
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei 
dos trabalhos da Casa a partir do dia 17-12-87, 
para breves viagens ao estrangeiro, em caráter 
particular. 

Atenciosas saudações, -João Castelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Presidência recebeu, do Governo do Estado de 
Goiás, o Ofício n~ S/54, de 1987 (n., 389/87, na 
origem), solicitando, nos termos "do item IV do 
art. _ 42 da CohStituiçã;o, a.utoii_zação do Senado 
Fedefál a "fuli de qUe ~CJUceJe Estado possa realizar 
operaç.3o de crédito extérno rio valor de US$ 
125,000,000.00 {cento e Vinte e cinco milhões 
de dólares americanos), para os fins que espe· 
cifica. 

Amatérja fi_Cé!fá, aguardando, na Secretaria Ge
ral da Mesa, a complementação dos documentos 
n-ecesSários. . 

Dezembro de 1987 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Presidência comunica ao plenário que, nos ter
moS do art. 360, alínea "'C", do regimento interno, 
determinou a republicação da Resolução n~ 344, 
de 1987, relativa a pleito da Prefeitura Municipal 
de Santa Inês, Estado do Maranhão, em decor· 
rência de inexatidão material devida_a lapso mani
festo na redação final d~ referida prOposição. 

O SR. PRESIOEI'fiE (Dirceu Carneiro) - A 
Presidência_ comurUca ao plenário que, nos ter
mos do art. 45, ln ftne, do Regimento Interno, 
deferiu requerim~nto do Senador Lal@:iSi~r Maia, 
em que S. Ex" solicitava autorizaçãg <_:!o ~~-~do 
para aceitar Missão do ExeCutivo e íntegrar a dele
gação do Brasil à 42' Sessão da Assembléia Geral 
da ONU. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiró)- a 
Presidêncla recebeu as Mensagens n"'"' 489 a 504, 
de 1987, pelas quais o Senhor Presidente da Re
pública, nos termÇis do art. 42, item \II, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2ç da resolução 
n., 93176, do Senado Federal, solicita autorização 
para que as Prefeituras Municipais de Carolina, 
Primeira Cruz, Alto PamaJba e Ara ri (fi\A.), Angélica, 
Ponta Porã e Jateí (MS), Mandirituba e Palmeira 
(PR). Aracati (CE), Currais Novos_ (RN)~ Montes 
aaros (MG), Santo Antônio de Jesus (BA), e o 
Governo do Estado do Amazonas possam con
tratar operação de crédito, para os fins que espe
cificam. 

Nos tennos da Resolução nç 1, de 1987, a Presi· 
dência designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- a 
Presidência recebeu as mensagens n9s 505 a 508, 
ele 1987 (n~s 700 à 703/87, ria origem}, pelas 
quais o Senhor Presidente da República comunica 
a esta Casa- do Congresso· Naçíon-al o descum
Prinlento, pelas Prefeituras Municipais de Forta
leza (CE), Itapira (SP), SaJvaçlor (BA) e Teresina 
(PI), das normas estabelecidas pela Resolução n9 
62, de i975, ào Senado Federai. 

As matérias serão despachadas à Comissão de 
Constituiçâci e JustiÇa. 

O SR'. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~A 
Presidê.~cia convoca Sessão Conjunta do Con~ 
gresso ·'Nacional a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 30 mihutos, no Plenário da C"amara dos Deputa
dos, destinada à; 

1 o leitura das Mensagens Presidendai~ de n"" 
212 a 214, de I987·CN, referenteS à veios; e das 
mensagens de n?S 215 a 226, de 1987 -CN, refe~ 
rentes a decretos-leis; e 

Z' apreciação, em regime de urgência, das 
Mensagens Presidenciajs de n?S 26. a :30; 36_ -~ 
42; 48 a 67; 73 a 150; e 152 a !66, de 1987-CN, 
referentes a decretos-leis. 

O SR. PRESIOEI'fiE (Dirceu Carneiro)- Hã 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio 
Vliela Filho. 

o SR. TEOTÓNIO Vu.El..A FILHO (PMoB 
-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 
. Por delegação do meu partido, presido uma 

CPLque in~_tiga_ e _descobre mais ,que simples 
iéregularidades administrativas - descoP.re cri-
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mes e crimes de governo. Esta comissão investiga 
hoje mais que os simples efeitos económicos de 
uma seca no Nordeste ~ descobre, a sua volta, 
um cruel e continuado genocídio que se comete 
lenta e silenciosamente contra toda uma geração 
de sertanejos do semi-árido. Os trabalhos ainda 
nem terminaram, mas a primeira conclusão já 
nos deixa cJaro que esta CPI não pode limltar-s_e 
a apontar ao Legislativo, ao Governo e _à sociedade 
os erros da política do semi-árido, mas se vê às 
voltas com a obrigação inarredável de evitar que 
se_ repita, hoje, o mesmo saldo trágico de três 
milhões e meio de nordestinos mortos de fome, 
de sede, de desnutrição e das doenças do subde
senvolvimento, durante o período da seca de 1979 
a 1984 - foi este o saldo que ficou. Desolada
mente, tenho de reconhecer __ que_ esta CPl sequer 
descobre fatos novos- ao contrário, tem de mer
gu]har em 500 anos de erros, em cinco séculos 
de equívocos e de distorções. 

Durante todo este tempo, completaram-se es
tudos de todos os matizes Ideológicos sobre os 
aspectos técnicos e a dimensão política das ques
tões nordestinas. Durante este tempo, a retórica 
oficial produziu as mais cínicas afirmações. Faz 
cem anos, o imperador jurou vender até a última 
pedra de sua coroa antes que o primeiro nordes
tino morresse de fome e de sede - a coroa per
manece intacta, lá no Museu de Petrópolis, en
quanto tombam, a cada seca, milhões de novos 
sertanejos. Faz poucos meses que se jurou, neste 
País, que não se pagaria a dívida _externa com 
o suor e a fome dos brasileiros. Faz-se hoje muito 
pior: Tenta-se controlar um déficit públicO de ori
gem sabidamente ·financeira com a própria- vida 
dos flagelados da seca. 

Busca-se justificar a insensibilidade e a omissãO 
com os argumentos das falhas dosJ;rabalhos das 
frentes de emergência - um programa que fre
qüentemente gera obras desnecessárias, inaca
badas, que não resistem à chegada das próprias 
chuvas. O argumento do governo é mais um libelo 
contra sua própria omissão. As emergências exis
tem porque não existe uma_ polftica coerente de 
obras para o semi-árido. _ 

A região só é olhada na_ época da seca, mesmo 
assim com políticas que mais agravam que resol
vem seus verdadeiros e _.crónicos problemas. O 
subdesenvolvimento do Nordeste não decorre da 
seca. O Maranhão úmido é mais mise:r~el que 
o Ceará semi-árido. E a Zona da Mata, úmida 
e chuvosa, tem percentuais de mortalidade infantil 
mais altos e índices mais baixos de esperança 
de vida ao nascer que os sertões mais remo_to_s. 
O que mata não é a seca, o que mata é a miséria. 
E esta existe, esta preexiste em todo Q No(deste, 
muito antes que faltem as chuvas e sequeni os 
primeiros açudes e poços. Os números da miséria 
não deixam dúvidas~ cinco milhões e meio de 
nordestinos vivendo c-om ·menós de niefo salário 
mínimo ou sem renda alguma, nos limites da 
crónica miséria absoluta._ Mais de 2/3 da_ mao-de
obra empregada ganhando menos de um salário 
mínimo, e sabemos que o salário mínimo não 
traz o mínimo de dignidade para a vida de alguém. 
Números de mortalidade: infantil _que eventual
mente até explodem, como no Ceará dos anos 
da última seca, com 340 crianças mort~ antes 
de um ano, de cada mil nascidas_ vivas. Os núme
ros dos períodos de normalidade climática não 
são menos inquietantes: entre 140 e 150 crianças 
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por mU "nascidas - um índice só comparável 
aos paises africanos de intenso crescimento de
mográfico e crónicos estágios de miséria. 

Mais_de'IO% da população adulta da zona rural 
do Nordeste não sabem ler nem escrever, 70%, 
Srs. Senadores. A esperança de vida ao nascer 
para os homens desce a pouco mais de 40 anos, 
como acontece na microrregião do vale do lpoju
ca, em Pernambuco. Nossos índices são 20 anos 
inferiores aos dos gaúchos, Senador José Fogaça, 
póf-exeniPio, e em toda a região, mal atingimos 
_a e,sperança de vida dos europeus de meados 
do século passado. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex<' 
um aparte? 

· · osR:-TEoror.iio VILElA FILHó- com 
nlllito prazer, Senad6I- Mauro Benevides 

OSR. MAURO BENEVIDES- Nobre Sena
dor por Alagoas, antes de mais nada, congratu
lo-me com V. Ex' por esta análise percuciente 
e abalizada que faz em tomo da realidade nordes
tina: Até me permitiria relembrar - e a· fato vai, 
certamente, emocioná-lo____, o que o seu saudoso 
pai, o inolvidável Senador T e_otônio Vilela, rece
beu, certa vez, uma incumbência do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro para visitar o 
Nordeste à frente de uma Comissão integrada 
por S. ~ e mais três_ Deputados Federais. Essa 
Comissão foi ao Polígono das Secas buscar infor
mes, dados, enfim, tudo aquilo que pudesse sub
sidir precisamente a ação político-parlamentar do 
nosso Partido, o Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. Ao retornar daquela viagem, o 
Senador T eotônio Vilela ocupou esta tribuna do 
Senado Federal e aqui proferiu um libelo real
mente contundente, chamando a atenção das au
toridades federais para o drama vivido por parte 
de milhões de brasileiros residentes naquela área 
gWgráfica do País. Posteriormente, outra Comis
são ........ presidida pelo Senador Mendes Canale, 
que, então, tinha a responsabilidade de comandar 
a Comissão de Assuntos Regionais _- visitou o 
Nordeste e, ali, se iilteirou, in loco, de uma reali
dade que estava clamando por providências ime
-diatas, urgentes e definitivas por parte do Governo 
Federal. Agora, quando V. Ext teve a iniciativa 
de constituir uma Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar os fatos relactonados com 
a seca verde que agora se abate sobre a nossa 
Região, fíi: questão de emprestar a minha solida
riedade, e não apenas a solidariedade formal para 
o acolhimento do pedido de constituição da CP!, 
com também para integrá~la, a ponto de ter tido 
o privilégio de, nc> meu Estado, acompanhar V. 
EX" e os outros Deputados que integravam a CP! 
no cantata com vários órQ-ãos, fundações especia
lizadas em peSquisaS rTietereolóQiccis o DNOCS. 
Relembro, aqu~ para V. ~ as informaçõ_es _que 
lhe foram transmitidas pelo -Governador Tasso 
Jereissati, de que, na linha do pensamento que 
V. ~ começa a desenvolver, não é mais possível 
que _se encare o Nordeste apenas no momento 
em _que sobre ele se abatem as grandes adversi
dades climáticas. É preciso que partamos,. utili
zando a dificuldade conjuntural, para a realização 
de obras duradouras. É iSso o que Se está preten
dendo _fazer~ pelo menos a níyel de Estado do 
l:eará; rea1ilando obras de melhorãmentos que 
possibilitem uma infra-estrUtura capaz de levar 
a Região a resistir a inclemêhcia da seca. Portanto, 
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como este aparte alongado, trago a minha solida
riedade a V. EX' e realço a irriportância dessa _CPI 
no funcionamento do Senado Federal, favorecen
do a Região Nordeste com conclusões práticas 
e objetivas que espero venham resultar desse tra
balho frutífero, fecundo, profícuo, desenvolvido 
sob a Presidência de V. Ex" 

O slt TEOTÓNIO VILELA FILHO -Muito 
honrado com o aparte de V. EX', nobre Senador 
Mauro Benevides. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta_ miséria es
trutural não será, evidentemente, abolida por fuga
zes paliativos. Não se cura com analgésicos um 
câncer _econômico e social de tantas metástases. 

A miséria do Nordeste, assim como não se 
encerra na seça, também não se explica apenas 
dentro das fronteiras geográficas da região, até 
porque as distorções de polftica econômlç;a nacio
nal agravaram as questões sociais e geraram di
versos nordestes pelo País arara. 

O Sr. DivaJdo Suruagy- Senador Teotónio 
Vilela, V. EJ<I' me permite um aparte? 

O SR- TEOTONIO VILELA FILHO- Com 
tnuito prazer, nobre Senador Divc;Udo Suruagy. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Congratulo-me 
com V. EX' pelo acerto da denúncia e pelas coloca
ções dramáticas, porém verdadeiras, que V. Ext 
traz, mais uma vez, ao conhecimento desta Casa. 
Estamos presenciando mais uma estiagem pro
longada, com todas as suas seqüelas de miséria, 
de fome, de desemprego em massa, toda aquela 
dramatiddade que nós tão bem conhecemos. Es
te ·quadro que V. EX' historia com brilhantismo, 
dignifica a sua presenÇa, honrando as tradições 
daquele que foi uma das maiores figuras da polí
tica alagoana, pelo seu talento, pela sua cultura, 
pelo seu espírito público, o seu sempre lembrado 
e jamais esquecido pai, noss_o querido amigo Se
nador T eotônlo Vilela. Este fenômeno dos desní-

-veiS regionais, nuin País de dimensão-continental 
como o nosso, aprofundou-se exatamente há cer
ca de 300 anos, quando o Nordeste perdeu o 
controle económico da então Colônia. Com ades
coberta de ou(o no Brasil Central e com o desloca
mento das decisões políticas que acompanham 
sempre os deslocamentos das decisões econó
micas, a transferência da Capital da cidade dc;
Salvador para a Odade do Rio_de Janeiro, porque 
o porto do Rio de Janeiro era o porto de expor
tação de todo _o ouro descoberto nas regiões hoje 
conhecidas como Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso, a partir daí, há 300 anos que todas as 
dedsôes Políticas são tomadas visando o fortale
cimento da economia do Sul do País. V. Ex~ coloca 
_com muita ·prõpriédade: o pi"oblema da seca do 
Nordeste não ê puramente climático, é um proble
ma de uma decisão de Governo, é ·um problema 
de natureza económica. Como sabemos, durante 
estes 300 anos, após o declínio da descoberta 
do ouro, com a proclamação da Independência, 
surgiu O domínio do café como atividade econó
mica sobre a_s demais regiões do País, e a região 

- propícia ao desenvolvimento da Cultura cafeeira 
foi exatamente o Vale do Paraiba, entre Rio e São 
Paulo, que consolidou o desenvolvimento do Sul 
do País --Com a chegada da Revolução Industrial 
nos fins do século passado. Tudo isso relegou 
o Nordeste a um planO secuildá:rio e, por que 
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não dizer, a um plano terciãrio. E não foi sem 
razão que, logo após, os dois Presidentes militares, 
que eram, por coincidência, conterfâneos nossõS, 
Qe_odoro da Fonseca e Ffoiiarlõ -Peixoto, os três 
primeiros Presidentes foram do -Estado de São 
Paulo Pruderite de Morais, Campõs-Sales e Rodri
gues Alves - e aí tivemo-s a Primeira Repúblíca 
com aquela dicotomia que os seus críticos jocosa
mente chamaram de "República do café com lei
te", porque· Ora um Presidente era de São Paulo, 
ora de um Minas Gerais. Ao longo de toda a Histó
ria da República, as decisões políticas sempre fo
ram tomadas visando a consolidação, consciente 
ou inconsciéntemente, das regiões mai_s ricas do 
País. E qual é o quadro que hoje encontramos? 
Setenta por cento da riqueza nadonal está locali
zada em três Estados: São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerats. Corno COn:Seqtíência- o Senador 
Gerson Carnata acrescenta.:.;;_, a-responSabilidade 
maior pelo endividamento externo brasileiro de
corre de cinco grandes obras: Jtaipu, Tucuruí, F er
rovia do Aço, Programa Nuclear e os dois metrôs. 
E nenhuma delas foi localizada no Nordeste, ne
nhuma delas foi construída no Nordeste. Coitgra
tulo-me com V. Ex' e gostaria de endossar suas 
palavras neste _instante. V. Ex" mari.tém as tradi
ções maiores da política alagoana nesta Casa. 

O SR- TEOTONIO VILELA FIUfO- Muito 
obrigado pelo aparte, nobre Senador Oivaldo Su
ruagy. 

Sr. Presidente, desta forma, a questão nordes
tina confunde-se, hoje, com a questão nacional. 
Discutir o Nordeste é discutir a política brasileira 
de distribuição de rendas entre pessoas, entre re
giões e entre niveis de governo. Discutir o Nor
deste é discutir o modelo económico que privile
gia os grandes empreendimentos em prejuízo da 
pequena iniciativa, que_ é_ a base da economia 
nordestina. É discutir o modelo económico, o mo
delo exportador institucional das decisões centra
lizadas. Discutir o Nordeste é discutir a canali
zação de recursos públicos para o enriquecimento 
das elites. Buscar urna solução para o Nordeste 
é buscar uma saída para as dívidas interna e exter
na que nos escravizam a todos e cobram do pre
sente uma pesada e quase irresgatável hipoteca 
sobre o futuro da Região e do Brasil. 

O Sr. José Fogaça - Permite-me V. EX' um 
aparte? -

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Com 
muito prazer, nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. José fogaça- -Antes de ·mais nada, 
re-gistro com muita satisfaçao e orgulho o trabalho 
que V. Ex• desenvolve no Senado da República. 
Como o mais jovem Senador desta Casa, V. EX' 
marca a sua atividade públfca, que é a de um 
verdadeiro noviciado, por um desempenho cora
joso, firme, contundente na denúncia dos r:nais 
graves e aflitivos problemas sedais .deste_ P~ís_. 
Apartei o V. EX" no exato momen~o em que o nobre 
Colega faz referência a um ponto que, a meu 
ver, é talvez o mais delicado, mas, sern dúvida 
nenhuma, essencial à_abordagem lúcida ·e cora
josa que vem fazeitdo da tribuna. Na verdade, 
estamos vivendo no Brasil um momento extrema
mente difícil e complexo. Não há dúvida de que 
a questão regional está assumindo hoje, e possi
velmente assumirá nos próximos anos, uma ca-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

racteristica mais dramática no sentido dos con
flitos e das tensões sociais deste País, talvez maior 
do QUe ci própriO conDito de classes. O ã:bandono 
e a marQirialização de algumas regiões acabam, 
ganhando uma dimensão de dramaticidade e até 
de tragédia_ que supera as próprias questões de 
diferença entre indivíduos e classes sociais. Real
mente, é muito difícil que se detenha em pensar 
na melhoria de salários, na melhoria das condi
ções de trabalho, na melhoria das condições ma
teriais de vida dos trabalhadores, se uma região 
é relegada ao abandono, ao desprestígio e ao 
esYãzi~fmentó económico e financeiro. Os traba
lhadores que fazem greve não tem a quem, muitas 
~ez_es, reMndicar melhores condições de salários, 
porque as empresas estão em falência, estão fe
chando as. suas portas. As regiõe_s abandonadas 
deste País, as regiões marginaliútdas deste Pais 
são vítimas desse processo. Quero dizer a V. EX" 
que, muitas vezes, isto é muito inais do que um 
processo histórico, isto tem sido a opç!o política 
dos nossos governantes. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO-Exala
mente, nobre Senador José

1 

Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador T eotô
nio Vilela Filho, não posso também abandonar, 
pela minha formação política, a questão social, 
a questão que V. Ex~ tocou com tanta veemênda 
no seu pronunciamento. Muitas vezes, os recursos 
-são obtidos mediante uma luta que é das mais 
duras, mantida aqui pelos Parlamentares nordes
tinos, Parlamentares comprometidos com uma 
visão social, com uma visão de justiça, com uma 
visão reformista, com uma visão progressista, 
uma visão democrática da sociedade brasileira, 
e que aqui, do Parlamento, aqui, do centro das 
dedsões nacionais, mantêm uma luta sem tré
guas em defesa d?t sua Região. Não quero dizer 
que-6s ·recursos que têm ido para o Nordeste 
são suficientes. Reconhecidamente, são não só 
insuficientes, mas também injustamente distribuí
dos e aplicados no Nordeste. 

O SR. TEOT0NIO VILELA FILHO..,.- É exa
tamé1te como V. Ex~ diz. 

O Sr. José Fogaça - Há necessidade de 
uma mudança na prórpia política de aplicação 
desses investimentos, para que esses recursos 
públicos sejam aplicados em obras públicas, de 
uso e beneficiamento públicos coletivos, porque 
o que temos visto, ao longo destes anos, é que 
os recursos da SUDENE têm "engordado" e "in
chado", na verdade, os detentores de grandes 
propriedades de terra, de maiores recursos. &ia 
os que se realimentam com esses investimentos. 
Essa política tem que mudar. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- aaro. 

·O Sr~ José Fogaça- Esse tratamento dos 
recursos também tem que mudar. V. EX' disse 
fiem, 0$ r_ecui"~sos públicos têm enriquecido as 
elit_es. ~uita::; vezes é fá~.Ujustificar~se a construção 
de uma grande obra do Governo em ·terras ·que 
vão beneficiar muitos trabaJhadores, é verdade, 
mas que também beneficiam muito mais o pro
prietário das mesmas. Se não mudarmos esse 
conceito, se não mudarmos esse critério de apli~ 
cação dos recursos, estaremos fazendo com que 
os já parcos, os já tão insuficientes recursos desti .. 
nados aos Nordeste sejam mais insufldentes e 
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muito menos de acordo com aquilo de que o 
Nordeste precisa e reivindica. Então, não poderia 
deixar de registrar o imenso orgulho que tenho 
de ser Correligionárlo e Colega de V. ~ nesta 
Casa, pela luta que mantém, e, ao mesmo tempo, 
de dizer que a denúncia que V. Br' faz chama 
a nossa. atenção para esses pontos que nos pare
cem cruciais e defmitivos. Nos últimos anos, te
mos visto uma política nova, uma mudança nessa 
política de aplicação de investimentos e de recurw 
sos. Recursos são pata obras públicas e defini
tivas, para obras de uso coletivo e beneficiamento 
social. Os recursos públicos que são destinados 
ao Nordeste não podem beneficiar dez ou doze 
grandes famílias. Obrigado a V. E:<l' 

O SR. TEOTÓI'IIO VILELA FILHO-Nobre 
Senador José Fogaça, o depoimento de V. EX 
eí-uiquece e enobreCe meu pronunciamento. 

Quanto à preocupação que V. Ex• demonstra 
a respeito da má distribuição dos recursos públi
cos no Nordeste, é inteiramente procedente. Mais 
adiante, neste mesmo pronunciamento, irei tecer 
considerações a respeito. 

O S_r. Ronan Tito - V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. TEOTÓI'IIO VILELA FILHO- Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Teotonfo 
Vilela Filho, o problema do Nordeste não é a irre
gu1aridade na chuva, porque, se assim fosse, a 
Austrália seria um dos países mais pobres do 
Mundo, pois em 85% do seu solo não chove nun
ca. Não é, também, problema apenas do Nor
deste, O problema do Nordeste é um problema 
de incompetência. É um atestado de incompe
tência dos políticos brasileiros, dos administra
dores ao longo dos tempos. Não é problema de 
cfulgnóstico, porque já sabemos, há muitos anos, 
das irregularidades, hoje previsíveis, das chuvas 
do Nordeste, às vezes com antecedência de qua· 
troou cinco anos. Há mais de duzentos ou trezen
tos anos diagnosticamos que o Nordeste tem pro
blema de seca. No entanto, temos a Grécia, que 
está desenvolvendo a sua agricultura sem as chu
vas; temos exemplos maiores, como o da Cali
fórnia, que abastece todos os Estados Unidos da 
América do Norte de verduras e o Mundo de suco 
de frutas. Um belo dia, nobre Senador, em 1970, 
eu estava no teatro de Holly.vood Bowl assistindo 
a uma peça, estranhei que aquele teatro não tives
se cobertura. Perguntei, então, ao rapaz que estava 
ao meu lado o porquê de o teatro não ter cober
tura. Respondeu-me que na Califórnia as chuvas 
eram raríssimas e, por isso, não havia necessidade 
de cobertura. No entanto, sabemos que a Cali
fórnia alimenta boa parte dos norte-americanos, 
aqueles que mais consolnem no Mundo, e, repito, 
abastece o Mundo de s.uco-de laranjas. Eu disse 
que o problema é de incompetência, e continuo 
dizendo. Começa a incompetência na distribuiÇão 
das rendas. É hwnilhante para o Nordeste, é um 
atestado de incompetência· para nós, todas as ve
zes_ que destacamos verbas para o Nordeste da~ 
mos em caricatura aquilo que falta em justiça. 
Vejamos a distribuição tributária no Brasil, nobre 
Serrador. O Nordeste fica com as migalhas da 
tributação, depois criamos incentivos fiscais que 
se acabam eternizando, e eternizando os privilé--
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gios daqueles que acabam auferindo os bene--- estamos discutindo neste plenário, muitos ho~ 
ficios dos incentivos fiscais. O que o Nordeste mens, mu1heres e crianças estão morrendo de 
precisa mais do que tudo é, inicialmente, de uma fome e de sede. 
tributação justa. O fCM, da maneira que está, é OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Óe-
um imposto desagregador da federação. Quem seja lembrar ao austre Senador que 0 tempo regi-
é mais rico tributa mais, recebe mais, aplica mais mental de v. Ex• está esgotado. 
e tem mais riqueza. Por isso mesmo, os ricos 
ficarãocadavezmaisrlcos,ospóbresficarãocada O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. 
vez mais pobres, dentro da distribuição espacial Ex" um rápido aparte? 
da riqueza aqui, no nosso Brasil. Repito, o proble- O SR. lEOtóNIO VILELA FILHO - Pois 
ma do Nordeste é de incompetência e de insensi- não, nobre Senador Chagas Rodrigues. 
bilidade e não resolveremos este problema en- O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex• tem a 
quanto não encararmos com competência e, prln- solidariedade de todos os democratas e patriotas 
cipalmente, com espírito de justiça: se o Nordeste deste País. o problema do Nordeste é um proble
tem um terço da população brasileira, um terço ma brasileiro e humano. E permita que diga a 
da arrecadação dos impostos dos brasileiros tem y. Ex': seca, inuridação, tudo isso é porque o Nor
que_ ser aplicado no Nordeste, mas com compe- deste não tem infra-estrutura. Nordeste ainda é 
tência, com planejamento. Conversávamos ainda sinônimo de miséria. V. EX' pode estar certo de 
há pouco com o ilustre Senador José Paulo Biso] que sem profundas reformas, económicas e so
e S. Ex" me dizia: por que tantos incentivos para dais, não resolveremos o problema da miséria 
irrigação em outros lugares e por que não locali- no Brasil, notadamente no Nordeste. A reforma 
zarmos os lençóis freáticos do Nordeste, anali- econômica e social ~ssa pela reforma politica: 
sarrnos as suas águas, determinarmos uma irriga- sem parlamenta_rismo o País continuará de mal 
ção profícua, e tantas outras coisas que pode o a pior! 
Nordeste fazer? Uma vez discutia com um Parla-
mentar do Nordeste, que, à época da crise do O SR. TEOTÓNIO VILELA ALHO- Muito 
petróleo, nos inícioS de 1970, a única Região auto- obrigado pelo aparte, r10bre Senador Chagas Ro-
suficiente em petróleo _era o Nordeste . .Mesmo drigues. 
assim, o Nordeste era tido em todo o Brasil corno Sr. Presidente, Srs. Senadores, há um consemo 
deficitário. Por quê? Porque não temos uma polí- de que o Governo Federal pouco fez pelo seminá-
tica de justiça tributária. Ou somos uma Federa~ rido nordestino, além de acumular vinte bilhões 
ção, e então, devemos ter uma justiça tributária, de metros cúbicos dágua em 283 grandes açudes 
ou vamos tirar este nome de Federação. Na me- públicos e 61 O açudes construídos pelo ONOCS 
elida em que distribuirmos corretam ente os tribu- em regime de_ cooperação em terras de parti cu-
tos e fizermos um planejamento correto da Região lares, muitos dos quais sem qualquer utilidade 
do Nordeste, este Nordeste terá muito que dar, prática e muito menos serventia pública. Há, se-
não s6 homens públicos da estirpe de Teotônio - -- bretudo, poucas dúvidas de que as ações de Go-
Vllela e outros que aqui conosco vivem nesta Ca- vemo na região não apenas não resolveram, mas 
sa, como também muita riqueza. Há quem diga, agravaram os prindpais problemas regionais, não 
e faço coro com esses economistas, que a grilnde apenas no setor primário, mas na indústria e até 
solução do Brasil está no Nordeste . .Lá não temos mesmo na formulação geral das politicas regia-
a chuva para atrapalhar a agricultura irrigada e nais de desenvolvimento. O modelo industrial im-
planejada. Temos uma solaridade que poucos plantado pela Sudene foi de uma indústria apenas 
países do Mundo, que poucas regiões do Mundo complementar, e sobretudo dependente do Cen-
podem ostentar. V. EX" fere fundo o problema tro-Sul em insumos, mão-de-obra qualificada e 
do Nordeste, que não é problema do Nordeste, sobretudo mercados. Desmantelou-se entre nós 
é problema do Brasil, da incúria dos políticos e a indústria tradiciona~ largamente absorvedora de 
dos administradores brasileiros. T odes nós, os má-de-obra, montando-se em seu lugar uma in-
Parlamentares, neste momento de Constituinte, dústria intensiva de capital numa região onde falta 
temos que enxergar isso com bastante clareza. d,inheiro e _sobra força de trabalho. A Sudene não 
Estava até ansioso Para falar, pOr(Jue-estaVa pefce- conseguiu o desenvolvimentq nordestino, apenas 
bendo que apenas os Parlamentares do Nordeste homogeneizou o espaço econômico nacional, nu-
davam apartes_a V. Ex', como se este problema ma perspectiva de extrema dependência. 
fosseapenasdoNordeste. Veio-mesaJvaronosso Estas·mesmas distorções estão presentes se-
brilhante Uder do Rio Grande do Sul Repito e _ bretudo na zona rural. Com dinheiro dos incen-
reafirmo: o problema do Nordeste é um_problema tlvos fiscais, a Sudene pecuarizou as terras férteis 
do Brasil, é um problema de justiça, de distri- dos agrestes, substituindo o homem pelo boi, bo-
buição tributária, de competência na aplicação tando capim onde antes havia roças de alimentos. 
dos recursos. Agradeço a V. EX', e peço perdão O resultado foi a redução da oferta de alimentos 
pelo aJongamento do meu aparte. e o aumento do êxodo rural. Nas margens do 

O SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO-Muito 
obrigado a V. Ex' pelo aparte, nobr_e __ Amigo _e 
Mestre, Senador Ronan Tito. Concordo inteira
mente com o aparte de V. Ex~ Apenas frisaria 
aos Srs. Senadores que a questão estrutural nor
destina será abordada por mim, com detalhes, 
ao fmal dos trabaJhos da CPI. Apenas hoje moti
va-me estar aqui, nesta tribuna, para denunciar 
a emergência, a iminência de _um novo genocídio 
no Nordeste, porque, neste momento em que 

São FrarfcfSCO, ria beira dos açudes públicos, a 
Codevasf e o DNOCS _expulsam mais gente do 
Clll~ -~eUS: projetos .. de irrig~ão_podem absorver: 
No Pràj"eto-de lrrigação de Morada Nova, no Ceará, 
o número de agricultores removidos foi de mais 
de dez vezes o número dos colonos instalados 
-e há ineficiência e_pobreza maior que na situa
ção anterior. 

Pior ainda, a atuação maciça do Governo Fede
ral no semi-árido tem sido antes no sentido de 
privatização de recursos públicos, de fortaleci-
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menta e enriquecimento dos grandes proprietá~ 
rios. nas Margens do São Francisc_o, a Codevasf
custeia todas as obras de infra-estrutura dos proje
tas de irrigação de grandes empresários. Em na.
me do combate à seca, perenizaram-se rios intei
ros, benefidando às vezes números restn1os dE: 
grandes proprietários, sem qualquer preocupação 
com a utilização soda! de suas margens. Agora 
mesmo, o Programa de Irrigação do Nordeste_ 
- o Proine - prevê a concessão de crédito de. 
mais de 1 bilhão de dólares para empresas priya
das, propondo-~e a construir toda a infra-estrutura 
básica, sem sequer o cuidado dimencionar o cus-· 
to da viabilização dessas empresas. A própria se~ 
ca, no passado, foi pretexto para a realização de 
obras de infra-estrutura em propriedades privadas 
-valorizou-se a propriedade e, com isso, dificuJ
tou-se mais ainda, até por seu custo económico;~ 
a refOrma agrária, já enti-ãvada por razões políticas: 
e institucionais. 

Não há dúvidas de que o problema nordestinO'' 
é estrutural e exige soluções estruturais. Não p<r" 
demos, contudo, perder de vista a emergência 
da conjuntura e a urgência da miséria. Os primei~ 
ros balanços promovidos pelo próprio GovernO 
Federal dão a dimensão exata do desastre econ~ 
mico:· dezoito Cias 27 principais lavouraS do Nof-.; 
deste apresentam perdas substanciais em relaç~ 
a 86. Perdemos este ano, 8 bilhões e meio de 
toneladas de alimentos; 8 milhões e 800 milhões 
de dólares de prejuízos, o equivalente a quase 
todo o saldo da balança comercial do Brasil este 
ano. 

Tão fundo é o desastre que, em um só arto 
desta seca verde, perdemos mais da metade dqs 
16 bilhões de dólares de prejuízos agrícolas acu
mulados em cinco anos sem chuva do perfoçlo 
de 1979 a 1984. A dimensão do prejuízo econó
mico dá, ainda, a dimensão da tragédia social 
e humana. Só em 1983, último da grande seca 
anterior, as obras públicas alistaram três milhões 
de nordestinos, quase 22% -de toda a populaÇ!o 
economicamente ativa do Nordeste na época, 'e 

45% da força de trabalho rural da região. ae 
ano, com um prejuizo económico ~uito maior, 
temos somente 500 mil homens nas frentes- de 
emerqêncla. 

Os prejuízos sociais, infelizmente, ainda não-se 
mostram em toda a sua crueza. Os estados COh
tam seus mortos adultos silenciosamente - cS
índlces de mortalidade infantil explodem na cm!i~ 
tinga, mas as marcas da desgraça não apare~
de uma só vez. Quantas crianças, mesmo sob~
vendo, não ficarão definitivamente mutilaef.B 
mentais, com seus cérebros irreversivelmente le
sionados pela fome e pela desnutrição? A fdrrte 
ronda os campos desde maio, desde junho; ~Yfm>· 
em Pernambuco, por exemplo, só em setembro 
se abriram as primeiras frentes de émergêrrcia. 
Em AJagoas. as inscrlçõ.es começaram em ofifil
bro, mas as primeiras ·frentes mal· começarah't' 
a -tréiliã!J:tar _qua11do já ia alt_o o mê~ ge f!9~~m~w. __ 
O qtie· repreSentam esseS 8trãS_Os_ para a vida dos 
nordestinos - homens que chegaram à .errf""e'fÇ 
gência nos limites da inanição? Não se reduzfu 
apenas sua força de trabalho, reduziu-se também 
sua própria esperança de vida. 

O que a esta CPI foi dado ver, Nordeste afõfa; 
são cenas de um horror indes_critfvel. Tenho per
corrido, pessoalmente, em conjunto com os 
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membros da CP!, milhares de quilómetros de caa
tinga, conversando com agricultores sem safra: 
com bóias-frias sem água; com mulheres sem 
marido e ftlhos sem pai. Vi, no sertão das Alagoas, 
comunidades inteiras de mulheres e crianças
deserdadas da seca, órfãos e viúva~ do sol, pois 
seus pais e maridos, vivos ou mortos, só Deus 
o saberá -arribaram em busca de emprego nas 
terras do Sul. Tão ·grande é essa tragédia que 
seus efeitos repercutem a milhares de quilóme
tros. O GOverno pode fechar os ouvidos aos da
mores que sofrem da caatinga- mas as grandes 
cidades, do Rio e de São Paulo, registrarão na 
inchação de suas periferias, toda a crueldade do 
êxodo rural. Em muitas comunidades do interior, 
dobrou até a freqüência dos ônibus que, a cada 
.dia, drenam para a sul a força de trabalho regional, 
que foge num último rastro de esperan-ça;-antes 
que os horizontes de suas vidas fiquem tão cinzen-
tos quanto a caatinga que os cerca. __ _ 

O que hoje se vê Nordeste afo~a? Órfãos do 
sol, que morrem como moscas,_ silenciosãs em 
suas doenças do subdesenvolvimento, apenas en
gordando os índices de mortalidade infantil. Viú
vas do sol, que nem têm forças para reivindicar. 
Eu vi, nasAiagoa_~ mulheres desinaiando de fome 
de_ três dias. Eu vi homens, mesmo os alistados 
em frentes de emergência, comprimindo-se à 
sombra de solitários juazeiros, pOrque há um dia 
inteiro não tinham o que beber- e o calor passa
va dos 40 graus.- Estes os homens que o Gover
no estava ajudando nas frentes de trabalho, os 
privilegiados. Eu vi homens percorrendo, em bus
ca d'água, 16 quilómetros-- oito vezes o que 
os sedentârios da cidade caminham ou correm 
para queimar gorduras e manter a forma física. 
E iio sertão eSte coõper desurriano arrisCa quei
mar, em busca da __ água, as derradeiras calorias 
da vida. Eu vi crianças enterradas em poços quase 
secos, para recolher da aridez das pedras e da 
avareza da terra, pouco mais de uma lata d'água 
em horas de angustiante espera. Eu vi mulheres 
disputando com porcos e cães o resto da água 
enlameada de barreiras quase secos. Eu -vi ffiães~ 
mesmo famintas, mesmo no limite da próp-ria 
inanição, ainda amamentando- arrancando dos 
seios exaustos as últimas gotas de vida para entre
ter a morte, e salvar do fim iminente o filho conde
nado. Eu vi na aridez da caatinga esses gestos 
comoventes de gente a quem só é dado enxergar 
a morte, mas, ainda assim, reparte a vida. E a 
tudo isso a burocracia chama de saco sem fundo, 
segundo o cínico julgamento atribuído a ministros 
da área económica. 

Por mats que ande e que ouça, por mais que 
se embrenhe no mato com a disposição dos va
queiros encourados, esta CP! não p"õderá levantar 
todos os prejuízos desta seca do Nordeste. No 
máximo estimará os· dólares perdidos com a la
voura torrada pelo sol - mas não poderá contar 
-os mortos e os mutilados dessa estiagem. E no 
entanto,_ são os prejuízos sociais a marca mais 
funda e dolorosa da tragédia climátíCZi-:-- --- --- --

Não lhes trago, ainda, um balanço--desta CPl, 
que avançará mesmo durante o recesso parla
mentar - pois, afinal, o clima se sobrepõe ao 
calendário e a miséria tem a urgência do anteon
tem. Trago-lhes, no entanto, um apelo de cons
ciênda: qtie O Seriado Federal impeça que se 
repita hOje no Nordeste o genocídio que matou 
3 milhões e meio de sertanejos durante a última 
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seca. Que o Senado impeça que se redesenhe 
no semi-árido nordestino um vasto campo de 
concentração a céu aberto e a sol pleno -onde 
não existe arame farpado como nas prisões ale
mãs, e o território da morte é delimitado pelo 
garrancho do marmeleiro e a dor silenciosa dos 
que vão morrer. 

Duvido, Srs. Senadores~ duvido de que os nú
meros frios da execução orçamentária possam 
se sobrepor ao choro da criança que já não pede 
comida, i[u€ comida não tem. Grita apenas por 
água. A tanto não pode chegar a insensibilidade 
hurnªna. 

Não falta quem lembre, hoje, que_ na seca de 
79 a 84, o Governo Federal gastou na região 
2 bilhões de dólares, em obras que se_quer deixa
ram vestígios, a não ser no enriquecimento visível 
das mesmas elites beneficiárias do qUe se conveil
donoiJ chamar de indústria da_ seca. 

Não_ há dúvidas de que a emergência produziu 
distorções- uma delas a de ter plantado milhares 
de benfeitorias em terras pfivadas, em detrimento 
de obras comunitárias. Não há dúvidas de que 
a emergência, hoje ainda, gera ineficiência -
obras de prioridades discutível, de limitado alcan
ce social e de improvável retomo económico~ 

A mesma convicção de que se exige a neces
sidade de uma revisão nos esquemas dessas fren
tes_de trabalho é a mesma que nos lmp6_e_ a certe
za de que, sem a emergência, só haverá a morte 
ou a estrada do .êxodo rural - flagelados sem 
destino em caminhos sem esperança. 

É forçoso redirecionar os trabalhos da emer
gência, como aliás. já o tentam com êxito relativo, 
alguns governos nordestinos......:. o de Pernambuco 
à frente. Urge que se encontrem caminhos para 
evitar que -a emergência da falta de comida e 
da perda de safra se prol~:mgue além da própria 
emergência da seca. 

É preciso encontrar mecanismos que ·p-errí'li
tam aos trabalhadores das frentes preparar suas 
próprias roças, a fim de que as chuvas não os 
surpr~ndam sem terra preparada para o plantio 

_ e criem, desta forma, outra seca, a seca molhada, 
dentro da seca. 

Há correções a fazer. Mas nem isso basta para 
justificar o atraso e o des-caso· com que; hoje, 

-O-Governo Federal trata a região- um saco sem 
fundo, segundo a qualificação oficiosa do primei
ro escalão. E no entanto, õ "ifle.Sm-o Governo que 
corta ou que atrasa pagamentos aos Hagelados 
nordestinos, remunera depósitos compulsórios 
dos bancos; noma Ufl financeira de 60 bilhões 
de cruzados para premiar a incomp-etência de 
empresas falidas. O mesmo governo que debo
cha da fome e escarnece da miséria, cria um 
pronto-socorro financeiro de 50 milhões de dóla~ 
res para uma empresa de aviação, a pedidos de 
órgãos ligados à segurança nacional, num raro 
caso em que a incompetência empresarial se con
funde com a segurança da Nação. 

ü_ Govemcfque~-em-tempo.S de normalidade,. 
jãma!S-teve Uma- política coerente 'de obras públi
cas no semi-árido, jamais se preocupou com as 
soluções estruturais do longo prazo, está moral
mente obrigado a assumir a emergência, por mais 
que se veja nela somente um paliativo. Não há 
tempo para reformar estruturas, quando mal dá 
tempo para salvar vidas. · 

Quando sairmos da emergência, esta CPI do 
Nordeste será a primeira a formular as propostas 

de-longo prazo- mas ness_a avaliação o Gove[no 
sairá reprovado _com notas ainda mais baixas que 
as das frentes de trabalho. O Nordeste,.afina1 tem 
água, não tem é uma política de água. A seca 
é um grande problema regional, mas a_áre_a irriga
da do Nordeste é oito vezes menor do que a 
do Centro-Sul. Em -Cinco séculos de No_rdeste, 
o Governo p::U.ece não ter ainda descoberto que 
as secas são inevitáveis- e de que o importante 
não é combatê-las como pretende inutilmente a 
política oficial. O -Governo prefere modificar o cli· 
ma, quando _é muito- mais barato e mais fácil 
aprender a conviver com ele. O Nordeste, que 
o Governo-apr~enta como prioritário nos progra· 
mas federais, é, ao contrário, continuadamente 
·discriminado. A região tem um terço da popu
lação brasileira, recebe menos de 15% dos recur
sos federais e no ba1anço de ganhos e perdas 
a região tranfere mais impostos, taxas e serviços 
do ·que recebe em incentivos e transferêndas, co
mo o -demonstrou exautivamente o trabalho feito 
pelo Banco do Nordeste do _Brasil. 

__ =São avaliações que a CP! terá tempo de formu
_lar. Por enquanto, há a urgência da fome a enfren
tar. E ê para essa luta que ihsisto na solidariedade 
dos cidadãos e dos parlamentares. Nós temos 
um compromisso com o Nordeste e com o Brasil. 
Nôs temos um débito com a História. Não pode
mos legar ao futuro uma geração de mutilados 
nem muito menos apenas uma estatística aterra
dora de mortos. Não podemos nos deixar conta
giar nem pela omissão nem pela cumplicidade. 

· Não podemos, enfim, fechar os ouvidos e os cora~ 
·ções ·ao grito que se levanta de todos os qua
drantes do Nordeste, numa só voz, num único 
tom-de desespero; de- revolta e de sentida indigna
ção-- o grito de que "genocídio, nunca mais". 

Muito obrigado. 
Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem! Palmas). 

__ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgilio Tá
vora, que falará como Uder do Partido Demo
crático SociaL 

OS~- YI~GÍUO TAVORA (PDS- CE. Co
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Pre.Sideôie, procuraremos ser breve, visto o adian· 
ta do da -hora. --

Numa época de tantos desencontros, justa
mente quando a bancada nordestina vem de obter 
tão significatiVas vitórias com a inclusão no Pro
jeto de· Constituição, apfe.Sentado pela Comissão 
de Sistematização, de a prática totalidade de suas 
reMndk:ações, no momento em que", pela voz 
autorizada deste homem que, com seu trabalho, 
vem bem representando a continuidade da ação 
parlamentar de seu pai, o eminente Senador Teo
tônio Vilela Filho e luta para o término destas 
discrin:!inações odiosas que se espalham em nos
~ te~ra, não é sem- _constrangimento que nós 
viemos a esta tribuna percutir assuntos, sob todos 

-as aspectos, desagradável. 
Não fora a revista Veja, a terceira em circulação 

em todo o mundo, dando uma responsabilidade 
não só a seus artigos como àqueles que ela abriga, 
não- estaríamos, aqui, neste momento, em um 
fim de ano, para tomãr a atenção dos Srs. Senado
res, referindo-nos ao artigo na sua seçáo "Ponto 
de Vista" de autoria de Marcelo Pessoa, Vereador 
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sem partido, do Recife. E permitimo~nos ler, para 
estarrecimento desta casa; que haja brasileiros 
que, ao invés de lutarem - como fez há pouco 
o eminente representante de Alagoas ~pela mo
dificação de um sistema que, realmente desafia 
a contestação, é absolutamente iníquo, insusten
tável, venha a público emitir, como_ da classe j:>olíti
ca, em sendo daquela região, repetimos, concei
tos_ que precisavam ser refutados para que não 
passassem em julgado pelo silêncio. 

O que diz o ilustre Vereador por Recife: 

"Se não podemos deixar- de s-ei -uni vagão 
vazio puxado pela locomotiva "Sul", por que 
não tentarmos, sem ajuda dos que nos Opri
mem, montar nossa própria República? O 
Brasil poderia deixar de ser =u_!Tla f~d~rª-çãO 
com 23 Estados para ter apenas catorze. No
ve das atuais unidades fedeTatiVils, justamen
te as que formam o Nordeste brasileiro; _pas
sariam a constituir um novo país: a RepúbHça 
Federativa _do Nordeste. Trata-se de um rã
cha que já existe "de-rato" há SéCulOs e que 
poderia concretizar-se de modo legal. Através 
dele, o Eaís teria duas nações, cada qual com 
suas crenças e hábi~os. _ _ 

Tenho tanta cOrivicção nessa teoria que, 
se fosse posta nas ruas dos nove Estados 
nordestinos em forma de plebiscito do tipo 
sim ou não, a bandeira da separação sairia 
vitoriosa com larga margem de votos:· 

E mais adiante, Sr. PreSiden-te -e Sf-s~"SeiiadOieS~ 

"A decisão de separar o país, contudo, é 
pacífica. Não queremõs ·guerra.- Queremos 
um acordo em que os dois brasis seriam 
parceiros econômicos constantes." 

Sr. Presidente, quase 40 anos de vida política 
nos dá autoridade para afirmar que o Nordeste 
não pensa assim. O Nordeste tem suas reivindi
cações; o Nordeste faz suas restrições ao trata
mento que lhe é dispensado, pela sociedade brasi
leira mas o Nordeste, acima de tudo, é Brasil. 

Não venham aqui nos falar em Confederação 
do Equador como movimento de separatismo 
básico. Aquilo foi uma luta pela independência, 
pela instalação da liberdade neste País tão contur
bado àquela época. 

E hoje em dia, quando vemos infelizmente ser 
dado abrigo e ser dada a possibilidade de 800 
mi1 pessoas- assim diz o marketJng desta revis
ta -lerem um despautérlo como este, não pode, 
o Nordeste, pela voz de um de seus -represen
tantes, deixar de dizer aos irmãos do Sul que isto 
não representa o pensamento daquela fegião tão 
sofrida. I:: mais um grito de_ lamento, um brado 
de desespero. 

Era o que tínhamos a dizer, Si~ Presidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- So
bre a mesa, requerimerito que será lido pelo Sr. 
Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQQERIMENTO 
N• 288, de 1987 

Requeremos urgência, nos termos da_art. 371, 
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
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de Lei da <:amara n~ 124, de 1985, que ··proíbe 
a PeSca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasi
leiras e dá outras providências". 

_Sala _ _das Sessões, 15 de dezembro de 1987. 
- Nelson Camelro - Fernando Henrique 
Co,trdoso - Carlos Cblarelli - Virgílio Tá
vora. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
requerimento lido será votado após a Ordem do 
'Dia, na_ forma do art. 375, item TI, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Pãssa-se à 

.. ·.ORDEM DO DIA 

---A Presidência esclarece aos srs. Senadores que 
as matérias constantes da pauta da presente_ ses
são foram incluídas em ordem do dia nos termos 
do § J9 do art. 368 do Regimento tnterno, a fim 
·de que o plenário delibere se as mesmas devem 
ter prosseguimento, ·considerando-se pela rejei
ção o voto contráriO a essa providência. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 1: 

··PROJETO DE DECRETO 
LEGJSLATNO N' 24, DE 1983 

(N9 6, de 1983, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a correção do Artigo YN, alínea b, 
do Acordo Relativo à Organização Interna
cional de Telecomunicações por Satélite_
INTELSAT, aSsinado pelo Brasil em Wa-

- ___ shington, a 20 de agosto de 1971, aprovado 
p'elo Decretç>_ Legislativa_ n9 87, de 5 de de
zembro de 1972, e promulgadO J?eiO Decreto 
n~ 74.130, de 28 de maio de 1974, 

Andamento: 
5-9-83- Udo em Plenário e despachado 

__ àg_ Comissões de Relações Exteriores e de 
Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas. 

23~ 10-85 -Aprovado na Comissão de 
Relações EXteriores parecer favorável, com 
Emenda n" 1 - CRE (após diligência ao 

--- Ministério das Relações Exteriores). 
(Dependendo de parecer da Comissão de 

Transportes, Cornunica"Ções e Obras Públi
cas.) 

Em vOta-çãO. 
Os Srs. Senàdores que concordam com o pros

seguimento da trainítação da matéria permane
çam sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A matéria retomará o seu curso normal. 

. O-sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem,_2:: 

. PRÓJETO DE DECRETO 
LEGISLA 1lVO N• 8, DE J 984 

(N9 44, de 1984, na Câriíaia dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear entre _o Governo da República Fede

-rativa do Bfasil e o GOverito ,da ESpanha, 
.. ~e6tado enl Brasz1ia, a 12 de_maio de 1983. 
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Andamento: 
31-5-84 -- Lido em_ Plenário- e despacha

do às Comissões de Relações ExteriOres e 
de Minas e Energia. 

14-8-85-Aprovado na Comissão~de Re
lações Exteriores parecer favorável, com 
Emenda n? 1 - CRE (após diligêrlcia ao 
Ministério das Relações Exteriores). 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Minas e Energia.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o pros

seguimento da tramitação da matéria permane-
çam sentados. (Pausa.) ' 

Está aprovado. 
A matéria retornará o seu curso normal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem3: 

PROJETO DE DECRETO ' 
LEGISLATNO N• 10, DE 1984 

(N" 17/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do protocolo sobre Privilé
gios e Imunidades da Organização Interna
dona! de Telecomunicações Marítimas por 
Satélite- INMARSAT. concluído em Lon
dres, a P de dezembro de 1981. 

Andamento: 
31-5-84- Lido e~_p!e~ário e deSpacha

do às Comissões de Relações Exteriores e 
de T rai-tsportes, COmunicações e Obras Pú
blicas. 

4-6-86 -Aprovado na Comissão de Rela
ções Exteriores parecer favorável. _ 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Transportes, Cóni.Unicações e Obreis Públi
cas.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o pros

seguimento da tramitação da matéria permane
çam sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A matéria re~mará o seu·curso normal 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 21, DE 1984 

(N9 6.6/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do acordo sobre Transporte 
Aéreo Regular, firm~do entre o Govem<;> da 
Rej:;úblfCã Federativa do Brasil_e- _9 Goveri1o 
da-República POpular de Angola, em Luanda, 
em 16 de dezembro de 1983. 

Andamento: 
8-11-84 - Udo em Plenário e despacha

do às Comissões de Relações ExteriOres e 
de Transportes, ComUnicações e ObràS Pú
blicas. 

12-6-85 -AprovadO na ComisSão de Re
-lações Exteriores parecer f.avorável. 

(Dependendo de parecer da Comissão-de 
Transportes, Comuilkações e--Obras Públi
cas.) 

Em votação, _ _ _ 
Os Srs.. Senadóçes qUe ·concorda-in cõm o Pros

seguimento qa tramitação da matéria permane
çam sentados. (Pausa) 



3770 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) Dezembro de 1987 

Está aprovado. _ 
A matéria retomará o_seu curso-n.on:nal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -
Item5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISU\TIVO N• 23, DE !984 

(No 62/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Ato Constitutivo da Rede 
de Informação T ecnológtca Latino-America
na - RITLA, celebrado em Brasília, a 26 de 
outubro de 1983. 

Andamento: 
26-11-84- Lido em Plenário e despacha

do às Comissões de Relações Exteriores, de 
Economia e de Educação e Cultura. 

4-6-86 -Aprovado na Comissão de Rela
ções Exteriores parecer favorável. 

(Dependendo de parecer das demais Co
missões.) 

Erri votação. 
Os Srs. Senadores que cOncordam com o pros

seguimento da tramitação da matéria permane
çam sentados. (Pausa.) 

A matéria retornará o s_eu curso normal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne ii-o) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n' 288/87, de urgência, lido no expediente, para 
o Projeto de Lei da Câmara n"' 124, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à 

"Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 124, de 1985, que proíbe 
a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais 
brasileiras. e dá outras providências. 

De59ªçhªdo às Comjssóes de Agriçu!turª, 
de Economia e de Relações Exteriores, em 
19 de setembro de 1985." 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Agricul
tura, emitido em 3 de o_utubro de 1985, que será 
lido pelo Sr. Primeiro-Se_cretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 37, DE 1987 
Da Comissão de Agricultura, sobre o Pro

jeto de Lei n• 124/85, da Câmara dos Depu
tados (D' 4.014184, na CD), que "proibe a 
pesca de cetáceo nas águas jurlsdlclonals 
brasUeiras e dá oub'as provld~nclas". 

Relator: Senador Álvaro Dias. 
O Projeto de Lei n9 124/85, originário da C'ama

ra dos Deputados, objetiva proibir "a pesca, ou 
qualquer outra forma de molestamente intencio
nal, de toda espécie de cetáceos nas águas jurisdi
cionais brasileiras". E dá as providências caute
lares para fazer cumprida a coerção legal. 

São praticamente dispensáveis comentários 
alongados sobre a questão. Desde logo, porque 
é evidente o clamor público nacional e interna
cional exigindo a proibição deste processo, que 
deixou de ser econOmlco para ser predatório. Pois 
wn dos valores emergentes na sociedade con
temporâne~, é o de que a satisfação das necessi-

dades humanas, mesmo as de ª"if'!1ento, não pode 
nem precisa ser rea1izada com danos aos recursos 
naturais não-renov:áveis~ Veja-se que, além de 
seus determinantes econômlcos, a crise do petró
leo_ desencadeou-se, em parte, porque se_ fazia 
urgente reduzir o ribno de esgotamento das reser
vas desse recurso. Sem embargo das danosas 
conseqüências, a curto -prazo, dessa crise, a Hu
manidade ganhou muito em vários aspectos: as 
alternativas tecnológicas que se encontraram, o 
realinhamento da economia internacional, o evi
denciamento das iniqUidades do sistema fman
ceiro internacional e o fortalecimento de novas 
Cé5fii:'"epções a respeito do desenvolvimento social 
e humano. 

Arguinentar-se-á, neste caso da predação de 
uma espécie animal, que os efeitos da medida 
serão os de empobrecer e desempregar trabalha
dores, de desarticular regiões produtoras, de redu
zir a renda frscal e assim por diante. Sem dúvida 
isto ocorrerá, transitoriamente. Mas não se pode 
raciocinar apenas com critérios de rentabilidade 
privada do capital e com fenômenos de curto 
prazo. O imediatismo e o particularismo são maus 
critérios nessa questão. Importa, isso sim, o crité
rio social mais amplo. O que se perde de um 
lado, poder-se-á ganhar, proporcionalmente 
mais, de outro. A costa norte-nordeste brasileira 
oferece excepcional variedade ecológica para per
mitir alternativas, viáveis e pouco onerosas, para 
os equipamentos, recursos humanos e infra-es
truturais atuaJmente empi-egadcis na pesca da ba
leia. Alternativas que só não serão aproveitadas 
se prevalecer o imobilismo e a falta de espírito 
emPreendedor. ---

- __ _f"maJmente, a própria letra constitucional brasi
leira ampara o mérito deste Projeto de Lei._ Os 
recursos naturais são, por princípio, disponíveis 
quando sua exploração·atender ao interesse so
cial. Contrapondo-se a este, toma-se passível de 
indisponibilidade. Ofendendo ~ preservação da 
natureza e aos valores fundamentais da socie
dade;- -a-ativida:de -exploratória -âaqt:reies --retiü'SOs 
- em que se incluem os cetáceos e suas intera
ç:ões com o ecossistema marinho - precisa ser 
coibida. 

Por tais razões, entre outras., opinamos, enfati
camente, pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 124/85. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985. 
- Martins FUho, Presidente - Álvaro Dias, 
Relator-Nlvaldo Machado, GaJvão Modesto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
para proferir o parecer de plenário. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Na medida effi--que -o_homem se desenvolve 
- e desenvolvimento, aqut tem o sentido lato 
da palavra: "des envolver", ou seja, tirar o que 
está envolveildo - ele começa a enxergar que 
há um comprometimento do homem com toda 
a natureza e com todo o sistema ecológico. 

No dia em que acabarmos de matar a natureza, 
morreremosjunto·corn ela. 

A preservaç-ão das baleias no Nordeste brasi
leiro é o atendimento de uma reclamação de to
dos os homeils estudiosos da Ecologia do mundo 

inteiro. De maneira que temos que nos sensibilizar 
com este problema e manter a preservação das 
baleias durante algum tempo, para que haja uma 
multiplicação substanCial das mesmas. No futuro, 
quando houver realmente uma população que 
julgamos boa, poderemos até reabrir a possibi~ 
!idade da pesca das baleias. 

Da maneira como estamos, com uma quanti
dade mínima de baleias, não podemos, neste mo
mento, compartilhar com essa matança indiscri
minada que existe. 

Poderão argumentar alguns que_ existe uma ati
vidade econômica no aproveitamento das baleias, 
mas !sto não pode, de maneira nenhuma, Sr. Pre
sidente, servir de justificativa para que extermi
n~os essa espécie, que não é sequer património 
nosso, mas de toda a Humanidade. 

Cabe a nós, sem dúvida nenhuma, Sr. Presi
dente, neste momento, apoiar este projeto que 
em boa hora veio, para que sejã preservada esta 
espécie, que é tão estimada pelo mundo todo. 

O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PimsiDE.N'rE (Dirceu Cari1eiro)- O 
parecer da Comissão da Agricultura é favorável, 
assim corno o de Plenário. 

Compl~tada a instrução da matéria, passa-se 
à discussão do projeto em turno único. 
--Em discussão. 

O SR. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao Senador Nelaon Carneiro, 
para discutir. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB- RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi· 
dente, duas palavras apenas: este é o desfecho 
de um longo debate iniciado nesta Casa há bas
tante tempo. 

Há vários anos, apr;esentei projeto semelhante, 
que, apmvãdo pelo Senado Federal, foi enviado 
à Câmara dos Deputados e lá sofreu as d.ificulades 
que marcaram a sua trajetória, e também as ba
leias afundaram-se no esquecimento. Mais recen
temente, o nobre Deputado Gastone Righi sugeriu 
o projeto que chega hoje ao exame do Senado 
Federa!, graças à concordância unânime das ilus
tres Lideranças desta Casa. 

É, portanto, momento de se congrãtular com 
todos os que neste País têm lutado contra esse 
morticínio, contra essa barbaridade_que se come
te em raríssimos países do mundo -- entre os 
quais, o Brasil - contra. as baleias, justo quando 
elas chegam às costas brasileiras para reprodu
ção. ~ um momento de grande júbilo para todos 
os que lutam pela prese!Vação da natureza, tão 
poucas são as espécíes de baleias que ainda resis
tem a essa mortandade indiscriminada. __ 

Folgo que seja O Senado Federal, nesta sua 
primeira sessão, tome esta m~dida.-_ Agradeço 
aqui e saúdo a contribuição e o esclarecimento 
que ditaram os pronunciamentos dos ilustres líde
res desta Casa e o parecer não só da Comissão 
de Agricultura como o agora enunciados no Ple
nário pelo eminente Senador Ron.im- Tito. 

Lavramos hoje, Sr. Presidente, um grande tento, 
seiVimos à causa ecológica, que vai empolgando 
todos os países e também neste momento emo
cíona o povo brasileiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro).
Teni a palavra_o nobre Senador Fernando Henri-
que Cardoso, para discutir. -

O SR- FERI'IANDO HENRJQCJE CARDO
SO (PMDB - SP. Para discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Quero também aproveitar a oportunidade para 
me congratular com o Senado por termos podido, 
hoje, neste primeiro dia de trabalho, nesta convo
cação extraordinária, resolver uma questão que, 
há muito tempo, estava para ser trazida à pauta. 
Quero também assinalar um fato: o Presidente 
da Casa, Senador Humberto Lucena, que é da 
Paraíba, em nenhum momento colocou qualquer 
obstáculo a que _o Senado decidisse livremente 
sobre esta questão. Com isso, se responde a 
quaisquer eventuais dúvidas que porventura pu
dessem ter sido caldeadas e que nunca o foram 
por parte de nós, Senadores, aqui. Esta matéria, 
como já foi bem esclarecida pelo Senador Nelson 
Cãmelro, que encamirihou a discussão, e pelos 
pareceres anteriores, é de relevância, o que com
plementa uma antiga disposição de luta em defe
sa da ecologia. Neste momento em que estamos 
refazendo a vida nacional, não cabe outra atitude 
ao Senado da República senão a de dar curso 
a essa lei; a lei é correta, justa e, embora eu enten~ 
da os reclamos regionais, locais - não chegam 
a ser regionals - em função da mão-de-obra, 
que é matéria que tem que ser atendida, também, 
nós não podemos fazer uma espécie de trade~ 
off, troca entre desfavores, uma anáUse em ter
mos do que é pior. Podemos obter resultados 
bons para os dois lados, tanto prese!Vando as 
baleias, quanto atendendo aos reclamos da eco~ 
nomia local. Num pafs que já chegou ao grau 
de pujança a que chegou o Brasil, não há de 
ser por uma questão realmente em escala econô~ 
mica menor, e, na verdade, o interesse apenas 
de uma companhia, e nem é brasileira, que nós 
iríamos deixar de corresponder àquilo que não 
oes atuais, mas as gerações futuras, esperam de 
nós. Aproveito, também, para dizer que, por inicia
tiva do Senador que nos presidiu anteriormente 
aqui nesta Cãsa, do Mato Grosso do SUl, o Sena
dor José fragelli, houve um esforço grande na 
questão relativa à preservação do Pantanal. Já 
votamos aqui medidas necessárias para essa pre
servação. Mas tenho informações reiteradas de 
que continua havendo matança indiscriminada 
não apenas dos jacarés, mas também .de peixes. 
E: é a ffiesníã qUestão de interesse de uma compa
nhia ou de uma meia dúzia de malfeitores que, 
na verdade, estão destruindo um dos mananciais 
mais importantes à preservação da vida selvagem, 
não só no Brasil, como no mundo. Sei que não 
está mafs afeto a nós, é uma matéria do Executivo, 
mas o Senado deveria encabeçar um movimento 
no sentido de proteger os nossos recursos natu
rais. Portanto, o PMDB é altamente favorável à 
aprovação da lei. 

Durante o Discurso do Sr. Ffffifãrido Henri
que Cãfdoso, o Sr. Dirceu Carneiro, Tetceiro-
5ecretMo, deixa a caderia da Preisdência, 
que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollem
berg, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Ronemberg) 
- Não havendo mais nenhum Sr. Senador que 
queira fazer uso da pa1avra está encerrada a dis
cussão. 
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Em_ VQ~ão o projeto. 
_ Os-srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. {Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 124, de 1985 

(1'1• 4.014/84, na origem) 

Proíbe a pesca de cetáceos nas águas 
jurisdicionaJs brasJieiras, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica proibida a pesca, ou qualquer for

ma de molestamente íntendonal, de toda eSpécie 
de cetáceo nas águas jurtsd.icionais brasileiras. 

Art. 29 -A infração ao disposto nesta lei será 
punida com a·pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos 
de reclusão e multa de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacionai
QRTN, çom perda da em_barçação em favor da 
União, em caso de reincidência 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 
sua publicação. 

Art 4? Esta lei entra em viQor na data de sua 
publicação. _ _ 

Art 59 Revogam-se as disposições em conw 
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu 
Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do 
orador.)- Sr. Pi-esidente; Srs. Senadores; 

Quería_rn_os_, hoje, aqui no Plenário do Senado 
Federal, registrar uma questão da maior impor
tância, que trouxe os·pãrlamentares de quase to
dos os países da América Latina e que é um 
dos temas que mais afligem a sociedade brasileira 
neste momento, que é a questão da dívida externa. 
E o·r-eg"iStfo-que queria fazer não é apenas o da 
consciêhcíã-Que têffi Os países da América Latina 
sobre esta questão ;.___ pois estão aqui no Brasil 
reunidos para discuti-la, para encontrar caminhos 
a enfrentar esta questão da maior importância 
- mas é também para registrar o meu profundo 
desapontamento pelo que o Governo brasileiro 
assinou, ontem, nos Estados Unidos, 
- Esta questão da dívida externa tem refle~os prow 
fundos na economia brasileira, que tem sido ori
gem de debates intermináveis, não s6 no plano 
político, mas também no âmbito técnico da ques
tão, de viagens seguidas e freqüentes aos países 
que têm a sede e fórum das discussões, também 
tem um r_eflexo na economia brasileira, ·respan
sá'iel que é por cerca de _50% do déficit público, 
e responsável por políticas de arrocho salarial, 
poiíticas de exacerbação das exportações em pre
juízO do cons1.1Jllo- do mercado interno; estamos 
tentandO pagar essa divida, por muitos dita impa~ 
gável, com o subconsurno e com a miséria da 
sociedade brasileira. 

Muitas frases foram cunhadas em função desta 
questão como aquela proferida pelo Presidente 

Tancredo Neves, na suaprimeira entr~Xista depois 
de eleito Presidente, de Que não haveriamos nós, 
brasileiros, de pagar a divida externa com a misé
ria de nossa gente. 

Tudo isto enfatiza a importância desta questão. 
Com a gestão do Ministro Funaro, à frente da 
economia brasileira, tomaram~se medidas que fo
ram apoiadas pela maior parte da sociedade brasi
leira e dos políticos brasileiros também, porque 
!_:t~ bem conhecemos os mecanismos que presi
dem essas questões e sabemos que não são por 
gentilezas que nós vamos alcançar melhores con
dições de negociações, mas são por atitudes que 
tenham o mínimo de respaldo da sociedade que 
as toma, e que tenham o mínimo sentido de segu· 
rança e força._ E foi exatamente suspendendo o 
pagamento da dívida exteffia brasileira, prirldpal
mente nos seus aspectos de juros,_~ relativos às 
dívidas juntO ã:os bancos americanos, é que co~ 
meçamos a ter uma postura de __ mais indepen
dênCia e mais determinação. Para assumir as pos
turas, que míriíSti'oS anteriOreS tiveram em relação 
a esta questão, bastava levantar o telefone e co
municar que aceitava as condições., porque as 
condições eram uma verdadeira rendíÇáO da eco
nomia brasileira aos interesses internacionais e 
aos desinteresses da sociedade brasileira. De mo
do que, para acertar esta questão da forma como 
foi acertada, não precisavam viagens, mas apenas 
a comunicação da rendição. 

Aplaudir a posição tomada pelo-Ministro-Dilson 
Fui1aro,_p0rque ela forPensada, aVa!iad.:i .. e assu
mida, sem nenhum resultado de retaliação para 
a economia brasileira, porque foi preparada, de 
certo modo. Por isto o Brasil começou a adquirir 
urna condição de poder enfrentar ~sta questão, 
pelo menos com uma certa medida de força na 
mão, que é suspendendo o pagamento. 

DiSse, há bem pouco tempo, nUma daS tribunas 
do Encontro Latino-_1\mericano, que -um ecoh~ 
mista lng~ês,_ assiin s-e _referia a questões de dívi
das: "Se um indivíduo devesse cem dólares, o 
problema da dívida era dele, mas se ele devesse 
um bilhão de dólares, o problema da dívida era 
do banco ao qua1 ele devia". 

Nesta questão da dívida externa brasileira, (Jue 
vai muito além dos cem bilhões de dólares, qUe 
já não é a maior do mundO como era até potico 
tempo, porque agora os Estados Unidos são os 
campeões da dívida, verificamos- que não é um 
problema só do devedor, só dos brasileiros ou 
só dos países do n~rcefto Mundo, mas é um pfo
blema do Primeiro Mundo também, dos países 
desenvolvidos, dos bancos e dos governos. 

Temos visto em todas essas negociações uma 
verdadeira hipocrisia de afarmações, onde os go
vernos, de modo geral, ao falarem, ao se referirem 
às nações devedoras, falam- sempre da solidarie
dade, sempre do entendimento, sempre de coo

- peração, segundo o melhor estilo diplomático, 
e na hora de negociar impõem as condições mais 
constrangedoras para os países já sem forças. 

As dívidas externas do mundo somam mais 
de um trilhão e meio de dólares - um trilhão 
e meio dos quais um trilhão estão sob a responsa~ 
bilidade dos pafses subdesenvolvidos. 

Em terrnos reais, isto_signifíca que esses países 
do Terceiro _Mundo chamado subdesenvolvido, 
num amplo bloco envolvendo a América Latina, 
África, ÁSia e uma parte do Oriente, simplesmente 
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não têm condições de enfrentar, tendo que para 
isso se transformar de importadOres de capital 
em verdadeiros exportadores líquidos de capital. 

Por esta referência c_onhecida, reconhecida, 
desses países, tem que se tomar uma atitude dife
renciada neste relacionamento de devedores e 
credores. 

Esta atitude, fazia crer, tinha-se iniciado com 
os posicionamentos do Governo brasileiro, quan
do declarou a moratória· daquela forma à brasi
leira, e_ que nesta circUhStância começava a dar 
um passo novo, para começar-se um novo rela
cionamento entre estes países devedores e credo
res que não é suportável, nem praticável, nem 
possível continuar como vinha sendo até então. 

O acordo que o Brasil assinou ontem nos Esta
dos Unidos é um acordo que volta atrás, que 
paga spreads, que o Governo não queria pagar, 
que paga comissões que já não pagava mais, 
e voltou a pagar. De modo que as condições 
qlle o Governo brasileiro assumiu, ontem, lá nos 
Estados Unidos, está definindo o nosso futuro 
próximo. -

Sabemos que, se continuarem estas exporta
ções liquidas de capitais do nosso Pal's, havere
mos de fazê-la em prejuízo da economia do nível 
de vida, da qualidade de vida do povo brasileiro, 
que na sua grande parte é extremamente defi
ciente, que muitos estão na miséria absoluta. 

Foi aqui, hoje, enfatizado pelo pronunciamento 
do Senador Teotónio Vilela, as condições nordes
tinas de nosso País que não diferentes das perife
rias de muitas capitais do Sul, ou do Centro-Oeste, 
ou do Sudeste do nosso País. A miséria absoluta 
é igUal em qualquer lugar do território brasileiro, 
não há diferença se ela está num nível de tempe
('atura mais elevada ou menos elevada. 

Por tudo isto, querem'ls registrar, aqui, o nosso 
profundo desapontamen~ por esta orientação do 
Governo brasileiro, que, praticamente, ao assinar 
este acordo, está assinando um comPromisso de 
degradação da qualidade de vida e da economia 
do povo brasileiro, onde teremos que continuar 
exa:c_erbando as exportações, transformando nos
sO País - que já é - em terceiro superávit do 
Mundo, o maior é o do Japão, seguido do da 

. Alemanha. Sabemos a imensa distância que nos 
Separa do Japão ou da Alemanha, no entanto, 
estamos ao lado deles na geração de superávit 
de balança comercial. 

Por esta questão, queremos chamar a atenção 
da Nação brasileira que a assinatura deste docu
mento, deste compromisso, foi além dos outr:os, 
porque muitos dos _outros ficaram ao nível, em 
alguns aspectos, apenas nas declarações de in
tenções, este não, este tem no texto compromis
sos de 'ir ao FMI, o tão_ condenado Fundo Mone
tário'Intemadona1, que não resolveu o problema 
de nação alguma qUe tenha aderido à sua política 
de ajustamento. Temos estatísticas de dezenas 
de países demonstrand_Q iiD:_o. No entanto, mais 
uma vez, o nosso País é constrangjdo a ir ao 
Fundo Monetário Internacional. Sabemos o que 
poderá sair de lá: arrocho salarial, diminuição do 
consumo, aumento das exportações, geração de 
cada vez maiores superávits. E a sociedade brasi
leira, que é o objetivo maior da luta de toda a 
nossa gente para atingir melhor qua1idade e rúvel 
de vida, vai continuar a esperar e a viver de espe
rança. 

DlÃRJO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) 

Como vão-se comportar os políticos do nosso 
Pais diante dessa sociedade, que já não acredita 
mais, ou que acredita cada vez menos? As elei
ções de Vila Velha demonstraram mais wn passo 
neste rumo: os votos em branco ganharam dos 
votos válidos. 

Isso significa um registro concreto, que não 
é pesquisa de opinião pública ou o feellng de 
uma persona1idade sensível a esta questão. É uma 
manifestação concreta do povo brasileiro nas ur
nas, através da comunidade_ de Vila Velha, no Espí
rito Santo. 

Por tudo isto, deixo registrado o meu desapon
tamento. 

Precisamos tomar medidas concretas. Aquilo 
que está no entendimento dos técnicos, na lingua
gem dos políticos do nosso País, de que não pode
mos comprometer mais do que 2,5% do Produto 
Interno Bruto para o pagamento da dívida externa, 
tem que ser convertido em lei que faça o Governo 
cumprir com essa determinação, porque, mais 
do que honrar estes compromissos, duvidosos 
em muitos aspectos, conhecidos no Mundo intei
ro, as formas com que os países industrializados 
submetem aos países da periferia, com imorali
dades, com desvios, com aplicações em áreas 
que não reproduzem ao capital investido, portan
to, mal aplicado, com transferência de tecnologias 
superadas no bojo desse entendimento, para que 
se evite tudo isso e para que se tenha realmente 
a defmição do que é mais Importante para nós, 
o· poVo brasileiro, é que temoS que assumir um 
compromisso, votando uma lei neste Senado que 
impeça que o Governo comprometa mais do que 
2,5% do nosso PIB com os comprometimentos 
de serviços e r_esgates dessa dívida externa, no 
principal e acessórios. 

, Era o registro que gostaria de deixar nesta pri
meira sessão do Senado Federal, depois de vinte 
e poucos anos de pratiCamente impossibilitado 
de autoconvocar~se, além do momento histórico 
que estamos vivendo, de termos a sessão convo
cada pelos próprios Parlamentares, e que, ama
nhã, vai votar uma resolução abrindo mão de 
todos os beneficies fmanceiros que poderiam ad
vir dfSso, que é mais um passo moral à frente 
que esta Casa vai tomar, depois de ter aprovado 
nesta sessão, em que tive a suprema honra e 
alegria de presidir, o projeto que proíbe a matança 
de baleias em nosso País. 

Só por estas questões já teria valido_ a pena 
esta convocação, mas sei que muitas outras have~ 
rão de ser tomadas em beneficio e em defesa 
da sociedade brasileira. -

-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) -= eonceao a Palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevldes. 

OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discUrso)- Sr. Presidente, 
Srs. _8eliãdores: 

O nobre Senador Dirceu Carneiro, aO encerrar 
a sUa brilhante intervenção da manhã de hoje, 
enaltecia o acerto da autoconvocação do Con
gresso Nacional, permitindo que realizássemos, 
hoje, a primeira sessão deste novo período e du
rante os no~sos tr_aballJos aqui f~_r:n focal~a
dos, como ocorreu com S. Exl', ãsSuntos da maiOr 
relevância para os destinos do Pal's. 

/\ 
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Recordo, Sr. Presidei-lte, que na ábertura desta 
sessão, coube ao eminente SenadorTeotdi'lio Vi
lela Filho, presidente da Comíssào Parlamentar 
de Inquérito que investiga a chamada Seca Verde 
que alcança o Nordeste, - fazer um diagnóstico 
sério, profundo, percuciente, em torno da difícil 
situação vivida por aquela área geográfica do País. 

Tive ensejo, ao apartear o representante por 
Alagoas, de realçar o significado do seu discurso, 
no momento em que se voltam para aquela região 
as atenções de todos os brasileiros sequiosos de 
contar çom o apoio firme e decidido do Governo 
Federal para a superação de uma crise climática 
que tem gerado desemprego, miséria e margina
lização, apesar do trabalho executado pela SUDE
NE, DN_OCS, Banco do Nordeste -e pelos gover~ 
nos estaduais que compõem o chamado Polígo
no das Secas. 

Ao Senador Virgílio Távora, que se seguiu na 
tribunã, pará ·comentar pronunciamento mal ins
pirado de um vereador pernambucano, pregando 
essa idéia de um separatismo exagerado, distan
ciando o Nordeste do restante do País, tive a inten
ção de levar-lhe a minha solidariedade, imbuído 
dos sentimentos de união que devem vincular 
todos os brasileiros. 

E a mim, neste momento,-Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, cabe a tarefa de, dentro dessa temá
tica em que se privilegia o Nordeste, numa abor
dagem em tomo de suas dificuldades mais angus
tiantes e mais prementes, chamar a atenção da 
Casa e, muito mais do que da Casa, a do Senhor 
P.residente da República para um fato de extrema 
gravidade, divulgado hoje no Jom_é!f do Brasll, 
em sua priffieira página, com o titulo: "Governo 
fecha estatais e demite 8 mil". 

Ora, Sr. Presidente, um jornal da projeção do 
pel'i6dico que se edita no Rio de Janeiro e que 
é, sem d(Iyida, um dos maiores instrumentos de 
comunicação social em todo o País, teria que 
suscitar aquela ansiedade para que se <:onheces
sem as estatais atingidas por esta medida drástica, 
enérgica e severa em via de ser adotada pelo 
Governo Federal, implicando dispensa de milha~ 
res de servidores públicos. E qual não foi a nossa 
surpresa quando nos defrontamos, no rol das enti
dades mencionadas com o Departamento Nado
na! de Obras Contra as Secas, o DNOCS, institui
ção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que já se apro
xima de quase um século de existência! Em 1909, 
houve- a SUa ciiaÇ-áO, pOr iniciatiVa de uma figura 
excep<:ional de técnico e homem público, Arro
jado Lisboa, e, a partir daquele momento, a cha
mada IFOCS iniciou um trabalho de larga enver
gadura, empreendendo a construção de grandes 
reservatórios, já que, na ocasião, o armazenamen
to de água era apresentado como a grande solu
ção pata que se enfrentasse o magno problema. 
Depois de Arrojado Lisboa, Sr. Presidente, à frente 
do DNOCS vieram nonles preeminentes da enge~ 
nharia nacional: Lufs Vieira, Pereir~ de Miranda, 
Gt.fil"riãrães Duque, Vicente Berredo, José CânM 
dido Pessoa, Stanley Batista, Deputado José Uns 
de Albuquerque, José Oswaldo Pontes e, no mo
mento, o Cel. Oirandé Augusto Borges. 

Com governos discricionários e cOm os demo
<:ráticos conviveu o DNOCS. Aqui e ali vívendo 
fã-:S:esi- mais auspiciosaS, c;om re_cursos __ sempre 
ãpóucaâOS, mas buscando alcançar primordialM 
mente os seus objetivos institucionais. 
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Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. Ex', como brUhante dirigente 
do Banco do Nordeste que foi, deve ter conheci
mento do estudo que foi apresentado pelo banco 
a respeito da economia nordestina. 

Quero aproveitar o pronunciamento de V. Ex•, 
que no início, inclusive, abordou esta questão do 
Nordeste, corno o Senador Teotônfo Vilela Filho 
que também, hoje, entrou neste assunto para tra
zer, aqui aos companheiros, que ainda estão pre
sentes a esta sessão, alguns dados desse estudo, 
e apresentar o balanço dos fluxos de entrada -
motivo do pronunciamento feito por mim ante
riormente aqui -e saída de recursos no periodo 
de 1980/85 de.corrente.da ação do Governo Fede
ral no Nordeste. O _estudo do Banco do Nordeste 
aponta, dentre outras, as segui~tes c?~clu~ões: 
a despesa pública??reta da Uniao f01 1nfenor a 
receita arre_cadada em todo o período, excetutan
do-se, apenas, o ano de 1980. Quer dizer, a Re
ceita Pública é transferida do Nordeste para outras 
regiões. Consideran_do-se a entrada bruta de Re
cursos Federais a preços constantes- dez~mbro 
de 1985 - nota-se que ocorreu wn expressivo 
declínio, comparando-se os anos extremos do pe
ríodo. Pois caiu de 13 bilhões e 700 milhõe~t qe 
cruzados em 1980, para 9 bilhões e 200 milhões 
de cruzados em 1985. Para a entrada b~ de 
recursos federais de 126 bilhOes em 1980, apenas 
2 1% deste recursos permaneceram no Nordeste. 
De 1981 a 1985, O resultado é bem mais desalen
tador. Enquanto verificou-se uma invasão de re
cursos no montante muito superior àquele que 
efetivamente ingressou na região, representando 
esta invasão, em média, uma vez e meia o mon
tante que foi destinado ao Nordeste no aludido 
período. Fala-se em tranferência de recursos para 
o Nordeste mas não se fala daquilo que vem do 
Nordeste para cá, que é sempre superior: Consi
derando-se apenas o período de 1981 a 1985, 
nota-se que a região sofreu uma -:vasão de r~~ 
sos no montante de 26- bilhões e 300 milh'"oes 
de cruzados. E eles vêm com outras razões, com 
outros dados que mostram que a participação 
relativa do Nordeste, no total destas despesas e 
transferências, caiu de 13,Q4%, em 1970, para 
c9,03%_. _ T odes eis- anos V. Ex'-' e outros oradores 
do Nordeste temos que vir aquj clamar para que 
o Governo Federal olhe por nossa região. Chega 
de discurSos. é:- muito fácil falar: o Nordeste é 
prioridade nacional. é prioridade de Governo. 
Agora, as medidas adequadas, essas infelizmente 
nunca são tomadas e agora pensa-se em acabar 
com: a·DNOCS, quando--o DNOCS, em todos 
os seus mais de 70 anos, não ~onsumiu recursos 
que chegue perto dos recursos de ltaipu. Falou-se 
aqui no problema de irrigação no Nordeste, os 
recursos que o Senador José Paulo Biso! está 
com o Senador Ronan Tito, e que são transferidos 
do Nordeste para a Região Sul. Nós falamos 

em inigação, quando hoje ela é feita em dados 
quatro vezes superiores ao que é feito no Nordeste 
na Região Sul, com os recursos do Governo Fede
ral Essa é a prioridade do Nordeste. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Multo grato 
a V. Ex', Senador Jutahy Magalhães,_ que, trazendo 
dados verdadeiramente irrefutáVeis a este debate, 
presta, sem dúvida, uma contribuição inestimável 

Para que eu me veja revigorado na minha autori
dade de representante do povo do Ceará e, conse
qüentemente, do Nordeste, para defender wn ór
gão que, até aqui, em quase 80 anos de funciona
mento, 1em propiciado um impulso, s_em dúvida 

_a]gyma, valioso, inestimável mesmo, ao desenvol
vimento daquela faixa territorial brasileira. 

A publicação a qu~ _v. Ex" alude é confiada 
a 4 técnicos do ETENE- que integra a estrutura 
do Banco do Nordeste do Brasil. Esse documento 
foi tOmado público aqui, no Senado Federal, nu
ma solenidade presidida pelo nobre Senador 
Humberto Lucena e, na ocasião, presente o atual 
dirigent~_ daquele estabelecimento de crédito ofi
cial, Dr. José Pereira e Silva, todos que compare
ceram àquele ato oficial, Deputados, Senadores, 
estudiosos, enfim, foram -unânimes em reconhe
cer a necessidade de se promover uma arregi
mentação daquelas forças vivas do Nordeste, para 
que revíssemos o nosso posicionamento e tivés
semos a coragem cívica de ocupar tribunas, parti
cipar de debates, enfim todas as formas de comu
nicação, para levarmos às autoridades da Repú
blica, como pretendo fazê-lo_ no dia de hoje, a 
manifestação do nosso inconformismo, do nosso 
desagrado e do nosso protesto diante da perspec
tiva de adoção dessas medidas que atingirão tão 
cruelmente aquela região, porque representará
se confirmada essa versão divulgada pelo Jornal 
do Brasil - a extinção de uma autarquia que 
vem funcionando exemplarmente, nos seus 79 
anos de ininterrupta atuação em favor do desen
volvimento do Nordeste. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. Ex'-' 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo 
com muitO praz~r o aparte a V. Ex'-', nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. Ex" sabe que vivemos neste 
regime de governo, outros chamam de sistema 
de governo que é o presidenciaJismo, que outros 
chamam _presidencial. N~ presidencialismo, o 
Chefe de Estado é o_ Chefe de Qov_emo, que tem 
poderes ditatoriais, normalmente, como dizia Raul 
Pilla, "é um ditador a prazo certo", tais são os 
seus poderes. Evidentemente que ele seria um 
ditador, não seria wn déspota, não seria um tirano. 
O Presidente da República, Dr. José Samey, é 
um homem do Nordeste, que governou um dos 
Estados do Nordeste, foi Senador por seu Estado 
e, hoje, é o Chefe de Estado e o Chefe do Governo, 
porque ainda vigora no Pals o presidencialismo. 
oe mafteira que v. Ex" tem toda a razão em de
monstrar esta apreensão, já que se trata de uma 
notícia divulgada por um grande jornal de circula
ção em todo o País. Não acredito que um homem 
do Nordeste possa concordar com algwna suges
tão partida de algum tecnocrata sem nenhuma 
sensibilidade para os problemas nacionais, sobre
tudo, para aqueles que afligem as popul_ações 
mais pobres da região mais subdesenyoiVIda 1dO 
Brasil. V. Ex" tem a nossa solidariedade. tião poSso 
adn1itif que o Presidente da Repúblic~ cometa 
isso que cbamaria de um crime contra o i'fordeste. 
Acre-dito nos sentimentos patrióticos e. na fideli
dade de Sua Excelência. É bem verdade f.ue prati
cou recentemente um ato, entre outros, infeliz 
NCRA. o que, na realidade, está retardando a soJu
ção do problema de reforma e de política agrária 
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e de colonizaçáo em nosso País. Não creio que 
Sua Excelência cometeu este novo erro. Sua Ex
celência precisa ouvir as lideranças politicas e da 
área social deste País e deixar de ouvfr tecnocratas 
e aqueles que querem apenas desenvolver a sua 
iniciãtiva privada à custa de subsidias e incentivos, 
porque essa política não atende aos ~eri?res 
interesses do Nordeste nem aos supenores mte
resses do País. 

SR. MAURO BENEVIDES -TeStemunl!~.a 
V. Ex", nobre· Senador Chagas Rodrigues, o meu 
reconhecimento por esta sua lúcida intervenção, 
que_a exemplo do Senador Jutahy Magalhães, 
vem trazer o apoio à posição que asswno, agora. 
no plenário d_o Sef!~do _Federal!_ naturalmente 
mais forfalecidâ com a adesão a essa tese do 
representante da Bahia e de V. Ex'-', extemada du
rante a presente sessão, com a ressalva de que 
o Presidente_da República, no despacho que man
teve com urri dos seus ministros, adotou a cautela 
de preservar algurn_as o_utras estatais incluídas na 
listagem proposta e agora referenciadas. . 

O chefe da Nação se mostrará cert~ente sen· 
sível, resguardando o DNOC$ de.ssa fú,ria de ~
tinção de autarquias, de sociedades de e_conôml8. 
mista, de empresas públicas e de fundaçoes. Sabe 
V. Ex-", nobre Senador Chagas Rodrigues, que g~
rante esses 80 anos o DNOCS foi ~e;sponsáveJ 
pela construção de 283 gtarfdes açudes públicos, 
610 resefvatórios em regime de cooperação. Eu 
simbolizaria todas essas realizações naquela obra 
verdadeiramente ciclópica que é o Orós, repre
sando milhões de metros cúblcos; pelo que ela 
representou à época do Governo Jus~eUno Ku
bitschek. Menciono o DNOCS para caracterizar, 
através dele, a clarividência, o descortino e o espí
n"to público daqueles que dirigiram o Pais, sobre
tudo dos que se preocuparani, fundamental~:n
te _ ein oferecer à região nordestina_ as condiÇoes 
~ispensáveis à sobrevivência dos seus habitan
tes. 

O Sr. Odadr Soares -Concede-me V. f:xf 
um aparte, nobre Senador Mauro Benevides? . 

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo 
o aparte ao eminente Senador Odacir Soare{li~ 

O Sr. Odadr Soares -Nobre Senador Mau
ro Benevides, V. Ex" aborda, no seu discurso, uma 
questão que está-se tornando, no Brasil, quase 
que- diria eu- rotineira. Tod~ as vezes em 
que se fala em reduzir o déficit público, o Governo, 
lamentavelmente orientado por tecnocratas desa
visados, ao invés de agredir a essência da questão 
atua perifericamente, não abordando fundaf!l:n
talmente aquilo que deveria ser abordado. lniclal
ffiente, não acredito que o Presidente José Samey 
- se for verdade a notícia que o jornal publica 
hoje - não tenha sensibilidade para compreen
der que a extinção do DNOCS sedá de grande 
prejuízo para o Nordeste, que, ao longo dos anos, 
cOnforme V. Ex'-' ressalta vem prestandc: ~elevantes . 
serviços para aquela região. Ao mesmo tempo 
em que se fala na extinção do DNOCS, lamenta
velmente também se tem falado na extinção de 
algunS orga-nisrriOS arriaz6õlcos, dentre os quais 
eu ressaltaria o Banco da Amatõrua, que, por cul
pa do Governo, ao longo do tempo, vem perde~ do 
substância peja inexistência de recursos destina
doS a investióentos na região amazónica, e ai· 
guns recursos são atê desviados para investimen
tos em outras áreas, que não aquelas da atuação 
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específica do Banco. Mas, eu diria a V. Ex', confor
me já frisei inicialmente, _que não acredito que 
o Presidente José Samey proceda dessa forma, 
até porque sabe Sua Excelência que, extinguindo 
o DNOCS, ou o Banco da Amazônia ou outros 

organismos regionais, não se estaria atingindo, 
como já disse, a essência do problema; não se 
reduziria o déficit públicO extinguindo o DNOCS, 
nem extinguindo o BASA e nem extinguindo, co
mo frisou o Senador Otagas Rodrigues, corno 
já ocorreu também, o próprio INCRA. o que tem 
ocasionado problemas para a execução de pro
gramas governamentais ~e _ r~form_~ a_g~ária, de 
assentamento e de colonização do País. Por Isso, 
acredito que o Senhor Presidente da República 
não se vá deter em questões tào irrelevantes sob 
o aspecto da extinção e que isso provoque a redu
ção do déficit público. Sabe o Senhor Presidente 
da República que o grande problema relacionado 
com o déficit póbllco esta exatamente nas estatais 
e, agora mesmo, vimos há dez dias que as estatais 
estão pedindo autorização ao Governo Federal 
para contratar cerca de doze mil funcionários. É 
aí que reside realmente Um dos grandes proble-
mas do déficit público no Brasil, porque sabemos 
que nas estatais os salários são pagos regiamente, 
com vantagens adicionais, independentemente 
até do fato de que elas se dedicam à prática do 
supérfluo, com algumas delas deficitárias perma~ 
nentemente -e algumas inclusive vinculadas !e~ 
mentavelmente _à própria PETROBRÁS, aquelas 
destinadas inclusive ao comércio extemo. Não 
acredito que seja por aí que se vai resolver essa 
questão, Parabenizo V. ~ pelo discJrso que faz, 
porque aborda uma questão importante que não 
é apenas a questão da extinção do DNOCS, nem 
do Banco da Amazônia, mas é a questão de que 
a tecnocracia sempre procura, em momentos 
dessa gravidade, em que o Pafs atravessa essa 
crise econõmico~financeira, es~ crise de credibi~ 
lida de até externa, os tecnocratas, geralmente, de· 
clicam-se à extinç.i'io de organismos regionaiS, de 
organtsmos··ae-1ttipoftâncra- regionru,--como-é-o 
DNOCS e o BASA. e não enfrentaram as questões 
fundamentais do País, porque também a eles não 
interessa isso. Simultaneamente, quando se fala 
na privatização de empresas que, muitas vezes, 
já se destinam na sua privatização a grupos nacio
nais e multinaclona[s que já estão com seus olhos 
gananciosos_ voltados para assumir o controle 
dessas empresas, confoime agora estamos verifi
cando no caso da própria üght, no Rio de Janeiro; 
há até um grupo nacional divulgando informa
ções de que vai assumir o c.ontrole da- L.ight e, 
agora mesmo, encontramos a resistência de seto
res políticos e do próprio Governo do Estado do 
Rio de Janeiro. De modo que eu queria parabe
nizar V. Ex., porque o seu discurso essencialmente 
aborda o fulcro da questão da extinção de o r ganis· 
mos e instituições,públicas e, ao mesmo tempo, 
também aborda a questão da privatização pelas 
conseqüências das colocações que V. EX" faz . .Sin
ceramente, não posso acreditar que o nordestino, 
um homem com a visão do Presidente José_Sar
ney, com a experiência e o conhecimento que 
tem Sua Excelência do nosso Pais e com essa 
es regionais, possa permitir"- não diria nem ad
mitir- que, no bojo desse pacote fiscal; se·priva
tize empresas que não têm necessidade de serem 
privatizadas e que também se extingam órgãos 
como o DNOCS e o Banco da_ Amazônia, o que 
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não iria fundamentalmente resolver a questão do 
déficit público no nosso País. 

OSR. MAURO BENEVIDES- Por também 
não acreditar, nobre Senador Odãdr Soares, na 
aceitação por pa-rte do Presidente José Scimey 
dessas razões invOcadas pela tecnocracia, desti
nadas a extinguir órgãos como o Departamento 
Nacional de Obras Contras as Secas, é que enten
df âp ii;cu dever vir à tnbuna do Senado Federal 
na ma_nhã_ de_ hoje e lançar, inicialmente, o meu 
apelo, envolvendo, já, por antecipação até mesmo 
um protesto, porque há cerca de vinte e cinco 
dias atrás. nobre Senador Odacir Soares, estive 
na tnbUila desta-Cãsa,-quanao cüiUlavam as pri
meiras especulações sobre o assunto, que eu pen
sava serem meramente fantasiosas, incluindo o 
DNOCS entre os órgãos governamentais que so
freriam O crivo da extinção, em nome de medidas 
dracOiiia·na;s de reduçao do déficit público. Ouvi 
mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Miilis
tro da lnigação, engenheiro Vicente Fialho, meu 
coe~duano e meu arnigo, a informação tranqüi
lizadora de que ser preservaria o DNOCS de qual
quer medida extrema que viesse, no contexto de 
outras providências oficiais, atingir aquela autar
quia que tem favorecido tão Significativamente 
a Região Nordeste. Se isso ocorreu há vinte e 
cinco dias e, hoje, o Jornal do BrasU trás, na 
sua manchete de primeira página com desdobra
-mento à página ·20, a informação incluindo o 
DNOCS entre <is einj)ieSas que seriam arroladas, 
entendi de niinha obrigação imperiosa, inadiável, 
urgente, de vir à tribuna do Senado Federal e, 
com a maior energia possível, energia que assu
me, neste instante, um dimensionamento bem 
mais significativo porque conta com o apoio de 
três eminentes parlamentares, no caso os Sena- -
dores Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues e 
OdacifSoares, defendendo a preservação da con
ceituada entidade. Mas, estou intranqüilo e não 
acredho mesmo que o Presidente da República 
possa, através de urn decrete-lei cu per meio de 
Mensagem eiiviada ao Coilgresso Nacional, vir 
a propor a ·todos nós, representantes do pOvo, 
essa medi dá extrema, de suprimir uma autarquia 
que vem prestando, inquestionavelmente, servi
ços valiosíssimos ao desenvolviroento do chama· 
d~i_<?l~'?~? -~~_Secas. 

Diz a matéria, Sr. Presidente, que () Dr. José 
Samey-~ria_ dito: "Vamos cortar apenas coisas 
importantes e significativas, que tenham impacto, 
para evitar desgastes políticos por pouca coisa, 
comentou Samey ao Minis:tro". Permitir-me-ia di
z_er ~o Presidente da República que o desgaste 
dessa extinção do DNOCS ãlcançaria não apenas 
Sua Excelência, Primeiro Mandatário do País, mas 
a nós, integrantes do seu Partido; aos 27 Sena
dores nordestinos e aos 151 DeputadoS da região 
na outra Casa do Congresso, e, sobretudo, nos 
apresentaria como ineptos, até, na defesa daquilo 
que é nossa obrigação básica: os interesses da 
região que representamos no COngreSso Nacio
nal. 

· __ Portanto, Sr. Presidente, a minha posição neste 
momento ainda é de apelo; de apelo ao Presidente 
José Samey, aquele homem que, ao lado de Tao
credo Neves, ambos chegaram a _eleger, sob a 
_égide da Nova República, o Nordeste como_ a 
grande prioridade nactonal. Que prioridade é essa, 
Srs. Senadores, que alcança Impiedosamente wn 
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órgão como _o DNO<:S,_ e ainda mais com uma 
pena1ização que atingiria os seus servidores, a 
julgar pela versão agora estampada na manchete 
do Jornal do BrasU e na matéria desdobrada 
em sua página 20? Não teria sentido que o Presi
dente, através de decreto-lei, chegasse a essa for· 
ma crudellssima, ditatorial, de extinguir empresas, 
autarquias, sociedade_ de economia mista e funda
ções. 

Não sei se no rol daquelas detalhadaS na maté
ria devem ser preservados três órgãos que funcio· 
nam no âmbito da estrutura da SUDENE, e de 
outras instituições que estão referidas no jomal. 
Em relação ao DNOCS, n6s estaremos aqui exer
cendo uma posição vigilante e corajosa para im
pedlr que se perpetre este cr!me contra nossa 
região, Se fo~ decreto-lei, Sr, Presi~en(e, que tenha 
aquele rito regimental singularissimo, de que não 
pode sofrer alterações na sua proposta: ou se 
aprova ou se rejeita. :t: isso o que determina o 
~egimento Comum;· e Váffios tentar mobilizar for
ças, vamos buscar apoio em outras regiões. Já 
temos aqui a manifestaçãO do Senaaor Odacir 
soares, que representa o Norte nesta Casa, do 
Senador Dirceu Carneiro, que representa o Sul, 
enfim, vamos buscar no espírito público de todos 
esses parlamentares o apoio indispensável a que 
se preserve uma autarquia que possui Uma tradi· 
ção de serviços valiosos, notáveis mesmo, presta
dos ao desenvolvimento do Nordeste. 

Fica, nesta primeira- TaSe, o meu apelo ao Se
nhor Presidente da República, e com esse apelo 
também aquela manifestação inicial de protesto, 
até mesmo pela simples cogitação de extinguir-se 
wn órgão que se vinculou tão intrinsecamente 
ao progresso de uma das mais sofridas áreas 
geográficas do País. 

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

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~ __ Çonç_~_~Ç! __ a __ p~ªvrª--~~-!JQ]?r~ ~~nª4.º!: 9fla_c_i! 
soares. 

. O SR. ODAOR SOARES PRONUNOA 
DISCURSO Q(fE, ENJREG(JEÀ REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POS
TERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, 
- -o Sr. FranciScO ROUfimberg, Suplente de Se

cretário, deixa a cadeira aa presidéhcia, que 
é ocuptJdtJ pelo Sr. Dirceu Carneiro, Terceiro-
Secretário. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais _oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente _sessão, convocando sessão extraordi
nãria a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minu
tos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Mensagem n'<'489, de 1987 (n? 676/87, nã: ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura MuniciPal de Alto Parnaíba, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 3.359,97 
Obrigações do T escuro Nacional- OTN (depen
dendo de parecer.) 
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2 

Mensagem n~' 490, de 1987 (n9 677/87,"na -Ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no valor correspOndente, em 
cruzados, a 426.484,96 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN (dependendo de parecer.) 

3 
Mensagem no 491, de 1987 (n? 678/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado .::lo Ma
to Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
44.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN (dependendo de parecer.) 

4 
Mensagem n9 492, de 1987 (n9 679/87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro NacJonal - OTN (dependendo de 
parecer.) 

5 
Mensagem n9 493, de 1987 (n? 680/87, na ori# 

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Mara# 
nhão, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 6.666,40 Obriga
çóes do Tesouro Nacional- OTN (dependendo 
de parecer.) 

6 

Mensagem n9 494, de 1987 (n~ 681/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Carolina, Estado do Ma
ranhão; a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 19.533,08 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN ( dependen
do de parecer.) 

I 
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7 

Mensagem n~ 495, de 1987 (n? 682/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Curais Novos, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 48.113,70 Obrigações do Tesouro Nadonal
OTN (dependendo de parecer.) 

8 

Mensagem n9 496, de 1987 (n~ 683/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

" a Prefeitura MunidpaJ de Jateí, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 6.098,68 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN (depen
dendo de parecer.) 

OSR.PRESJDENTE(DirceuCameiro)-Na
da mais havendo a tratar, está. encerrada a sessão. 

__ Levanta-se a sessão às 12 horas e 30 minu
tos.) 

CONSELHO DE SOPERVISÁO 
DOCEGRAF 

137• Reunião 

Às dezesseis horas do dia onze do mês de de-
zembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
sete, na sala de reuniões da Primeira Secretaria 
do Senado Federal, sob a Presidência do Excelen· 
tíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães, Pri
meiro-Secretário do Senado Federal e Presidente 
deste Conselho de Supervisão, presentes os 
membros José de Passos Pôrto, Guida Faria de 
CarValho, José de Ribamar Duarte Mourão, Ru
bem Patú Trezena e Agaciel da Silva Maia, reu
niu-se o Conselho de Supervisão do Centro Grá
fico do Senado Federal, em sua centésima trigé
sima sétima reunião. Abertos os trabalhos o Se-
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nhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro 
Rubem Patú Trezena que apresentou parecer so
bre o Processo n9 1833/86.3-Cegraf, referente à 
3~ PropOsta de Alteração do Orçamento do Funce
graf, no presente exerci cio financeiro. Após a con· 
dusão do parecer a matéria foi colocada em dis
cussão, sendo amplamente analisada por todos 
os presentes. A seguir, a _mesma foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Pas# 
sande-se ao segundo item da pauta, o' senhor 
Presidente passou a palavra ao Senha~ Diretor 
Executivo do Cegraf- Dr. Agaciel da Sijva Maia 
-que propôs ao Conselho autorização para que 
fosse pago aos estagiários do Cegraf, teytdo em 
vlsta a situação funciona) em que se encontram, 
"uma Gratificação EspeCial, para tal fim criada, 
em caráter eventual, a ser paga, em uma única 
vez, neste mês de dezembro aos estagiários, equi
valente à remuneração de cada um, neste mesmo 
referido mês;'' conforme Exposição de Motivos 
número 039/87-DE-Cegraf. Após a conclusão da 
exposição, pelo Senhor Diretor Executivo, o se-
nhor Presidente colocou a matéria em discussão, 
sendo ao final, aprovada por todos. Logo após 
o Senhor Diretor Executivo, novamente com a 
palavra, fez a entrega ao Senhor Presidente do 
Conselho e demais Membros de Relatório conten
do as atividades administrativas e industriais do 
Cegraf, no presente ano. Relatório este solicitado 
peJa Diretoria Geral que irá compor o Relatório 
de Atividades da Primelra Secretaria- do Senado 
Federal do ano de 1987. Nada mais havendo a 
tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor 
Presidente - Senador Jutahy Magalhães - de
clarou encerrados os trabalhos, e para constar, 
eu, FlorianAugusto Coutinho Madruga, Secretário 
Ad Hoc, lavrei a presente Ata, que depois de lida 
e aprovada será assinada por todos os membros. 
Brasma, 14 de dezembro de 1987. -,Senador 
Jutahy Magalhães, Presidente. D.r. José de 
Passos Pôrto, Vice-Presidente- Dr. Guldo Fa
ria de Carvalho, - Dr. Rubem Patú Trezena 
-Dr. José de Rlbamar Duarte Mourão. 
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..-------SENADO FEDERAL--~--'-""; 
Faço sabei que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 418, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coaraci, Estado . da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 366.619,64 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Coaraci, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 366.619,64 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 implantação de pavimentação com paralelepípedo, drenagem de 
ruas e construção de um centro de abastecimento, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987 . ....:..Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu. 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•419, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 293.961,94 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Dias D'ÁVifa; Estado da Bahia, nos termos do art. 2; da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução_ n• 140, d~ 5 dezembro de !985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operaÇão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 293.961,94 Obrigl'!ções 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de drenagem pluvial, calçamento, meios-fios, sarjetas, 
poços de visitas com tampa e caixas de recepção; no Município. ' 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador ti:Wnberto Lucena, Presidente 

I l· 
·l I :. 

I \. 
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PASSOS PORTO 
o;,.tor-Gerol do Senldo -~~ 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
"Diretor Executivo 
LUIZ CARlOS DE BASTO$ 
,l)iretor AdminfatrMivo 
JOSECLEA GOMES MOAEIIIA 
Diretor Industrial 
LINDOMAR PEREIRA DA Sll VA 
Oirwtor Adjunto 

- . 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GIIAFI_CO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .................................................. Gz$ 264,00 
Despesa c/ pastagem .................................... Cz$ 66,00 

(Via Terrestre) 3:30 00 
TOTAL ' 

ExeiJlplar Avulso .. .,.,.. ......... ~- ... .. ............ .. . . . . Cz$ 2.00 
:nragem: 2.200exemplares. 

Faço saber que o Sepado F"!''eral aprovou, nos termos do artigo 42~inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•420, DE 1987 

Autoriza a PrereiÍ:ura Municipal de Plrltlba, Estado da Bahla, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 342.755,02 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de ltajuípe, Estado da Bahia, nos termos do arL 2• da Resolução n' 93, 
de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 362.296,39 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,junto à Caixa EconômicaFederal, esta na qualidade de gestora do Fundo de-Apo1o ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios, calçamento em paralelepípedos, poços de 
visita com tampa e caixas de recepção; no tnunicípió. 

Art. 2' · Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.-'-- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrnos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 421, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Plritlba, Estado da Bahla, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 342.755,02 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de P!ritiba, Estado da Bahia, nos terrnos dó arl 2• da Resolução n• 93, 
de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de de:tembro de.1985, ambas-do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de créâito no valor correspondente, em cruzados, a 342.755,02 Obrigações~doTesoUI'o 
Nacional-OTN, junto à Caixa EconómiCa Fed~ral; esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente: 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos.do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promuigo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 422, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 115.310,24 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Murucipal de Presidente Outra, Estado da Bahia, nos tennos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de ·5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 115310,24 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Cáixa Econbmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 'à implantação de drenagem, meios-fios e pavimentação em paralele-
pípedos, no Município. · · - - · - · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Feâeral, 5 de dezembro de J 987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço sáber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 423, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ulbaí, Estado da Bahla, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente,' em cruzados, a 38.359,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ulbaí, Estado da Bahia, nos tennos do artigo 29 da Resolução n' 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de5 de dezembro de 1985, ambas do senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 38359,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional-OTN,junto à Caixa Econbmicá Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DeSenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de drenagem de águas pluviais e servidas, meios-fios e pavimentação em 
paralelepípedos, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 424, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahla, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 354.590,40 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• _da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada acontratar·operação'de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 395.101,55-0brigações 
do Tesouro· Nacional - OTN, junto à Caixa Econbmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de APoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destlriaàa à implantação de sistema de macrodrenagem para o coletor principal 
da Bacia do Rio Lucaia, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.· 

Senado Federal, 5 de dezembro de 19.87.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso V!, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 425, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no l(alor correspondente, em cruzados, a 395.101,55 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito nQ valor correspondente, em cruzados, a 395.101,55 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto .. à Caixa Econômicâ Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sistema de macrodrenagem da bacia do rio Cariiuiujipe, 
no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. - Senador tlumberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso V!, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 426, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 285A01,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art Jo É a Prefeitura Municipal de Salvador; Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de li de outubro de 1976, alteraâa pela Resoh,Ição n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 285.401,39 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 implantação do sistema de macrodninagem da bacia do rio Camurujipe, 
no Município. • 

Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 19'87.- Senador Humberto Lucena, Presidefite. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso V!, da Constituição-e eu; Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 427, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43.703,01 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 14[), de 5.de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor c.orrespondente, em cruzados, a 43.703,01 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto-ã Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de um hospital geral, no Município. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na dáta de sua pubikação. · 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987 . ....:. Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 428, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahla, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia nos termos do artigo 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a ao.ooo;ao 
ObrigaÇões do Tesóuro Nacional - OIN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de agente 

finarceiro da operação, destinada à implantação de infra-estrutura relacionada com obras de drenagem, pavimentação 
de vias urbanas, cobertura em estrutura metãlica e implantação de boxes e balcões na área destinada à feirà livre 
no Município. - ~ ~ - ~ · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1987. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado FederaTaprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 429, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, EStado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira; EStado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, juntO à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apõió-ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de calçamento, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 19B7. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 430, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 156.993,62 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Contagem, Esfado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 156.993,62 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ~à Caixa Eêonômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de escolas no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, in<:iso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 431, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lblrité, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do· Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Eóohôrhiêa F edetal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de um centro de saúde no Município. _ 

Art. 2• Esta Resolução entra erri vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de !987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço-saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 432, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 204.801,27 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n•.93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas doSenado 
Federal, autorizada a contratar operaçao de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 204.801,27 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 implantação de sistema de drenagem pluvial no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituiçáo e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 433, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.500,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Sao Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. · 
2• da Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11500,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio aaDesenvolvimento Social --FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e _eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte _ -

RESOLUÇÃO N• 434, DE 1987 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

Art 1 • É b Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução ni 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a· 466.400;00 Obrigações do Tesourei Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio· ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à construção de minipenitenciária no Município de Montes Claros. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 435, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art 1 • É a Prefeitura Municipal de BuritiZeiro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Re5oluÇão 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela" Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.000,00 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 implantação de calçamento, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da ConstituiÇão e eu, Humberto 
Lucena; Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 436, DE 1987 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 93, do Decreto-lei n• 37, 
de 18 de novembro de 1966. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n• 104.306-7, do Estado de_ São Paulo, a execução dei art. 
93 _do Decreto-lei n• 37, de 18 de novembro de 1966. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vil, da Constituição e-~u. Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte · 

. RESOLUÇÃO N• 437, DE 1987 

Suspende, em parte, a execução do Decreto n• 14.737, de 15 de fevereiro de 1980, 
do Estado de São Paulo. 

Artigo único. É suspeJ15a, por inconstituéíonaliciade, nos t_E!rmos da decisão· definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Recirrso ·EXtraordinário n• 96.545-9, do Estado de São Paulo, a execução do Decreto 
n' 14.737, de 15 de fevereiro de 1980, do Estado de São Paulo, na parte em que exclui o bacalhau da isenção 
do Imposto de Circulação de Mercadorias '- !CM, conforme consta do § 21 que o citado decreto acrescentou 
ao art. 5' do Regulamento do Imposto de Circulação de Mercadorias - !CM, aprovado pelo Decreto n' 5.41 O, de 
30 de dezembro de 1974, do mesmo Estado. · 

Senado Federal, 5 de dezeinbro de 1987 . ...:.: Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 438, DE 1987 

Autoriza o Departamento de Água e Esgotos de Sumaré, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 236.500,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

Art. I' É o Departamento de Água e Esgotos de Sumaré, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• 
da Resolução n' 93, de 11 de outubro d~ 1~7_6, alteradi3J'_el_a ~esolução n' 140, de 5 âe de);embro de 1985, ambas 
do Senado Federal, aut6rlzado a contratar operação de crédito nu-valor correspondente, em cruzados; a236.500,00 
Obrigações do TesoUro Nacional ...:.... OTN, junto ao Banco do Estado de São Paulo SA, estiní.a qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execução de obras do sistema de abastecimento de água do Distrito 
de Nova Veneza, incluindo captação no rio Atibaia, adução, tratamento e distribuição. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor·na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 .de dezembro de 1987.- Semidor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humb~rto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 439, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 125.373,74 Obrigações do Tesou· 
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de C:aratinga, E:Stacio de Miflas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, altenida pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senar!o 
Feâeral, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 125.373,74 Obrigações 
do Tesouro Na dona! - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de calçamento, poliédrico, meios-fios e galerias de 
águas pluviais, no Município. ·· · - · · ·· 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -" Senador Humberto Lucena~ Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constiíuiçáo e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 440, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466AOO,OO Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.400,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de galerias pluviais, no Município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 441, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 441.729,32 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de I976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 441.729,32 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 implantação do sistema de drenagem, no Municipio. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987 . ..:..·senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 442, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lblâ, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de lbiá, Esíado de Minas Gerais, nós' termos do art. -2, da Resolução 
n• 93, de I 1 de outubro de I976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar -operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 75.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecóilõmica Federal, esta na qualidade de gesiora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à canalização de córrego e implantação de calçamento, no Município. 

Art. 2• Esta Re~olução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto -
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 443, DE 1987 

Au~oriza a Prefeitura Municipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 200.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de lbirité, Estado de Minas Gerais, nos termos do arl 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro-de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 200.000,00 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 implantação de calçamento em diversas ruas, no Município. -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor ria data de sua publicação. -
Senado Federal, 5.de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 444, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 247.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Montes Oaros, Estado de Minas Gerais, nos termos do arl 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de- 1985, arnbas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 247.000,00 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 implantação de mercado municipal, no Município. 

Arl 2• __ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro-de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•445, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.000,00 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, nos termos do-'art. 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.000,00 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 implantação de rede de esgoto, canalização de água pluvial e calçamento, 
no Município. 

Arl 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Pederal-aprovou, rios termos do artigo 42, inciso VI, daConstitufção, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 446, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36-560,60 Obrigações do Tesouro Nacional 
-011"1. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, nos termos_do- artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubrO de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 36.560,60 OliiigaÇões 
do Tesouro Nacional ~ OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fúndo de Apoio 
ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à construção de escolas, na sede do Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -Senador Humberto Lucna, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, rios termos do artigo 42, inciso VI, da ConstitUição, e éu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 447, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena, Estado de Minas Geraís, nos termos do artigo -2, 
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.000,00 
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 canalização de córrego, no Município. -

Art. 2• - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Feâeral, 5 de dezembro de 1987. -.senador Humberto Lucena, Presidente. 

I -ATA DA 1• RE(Jl'IIAO, EM 17 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1 -Comunicação ela Presidência 
- Inexistência de quorum para abertura 

da sessão e convocação -de sessão extraor
dinária a rea1izar-se terça-feira, dia 5 de janeiro 
de 1988, às 1 O horas, com Ordem do Dia 
que designa. 

12- ENCERRAMENTO 
13-EXPEDIENTE DE DESPACHO 
1.3.1 - Avisos do Ministro Chefe do 

Gabinete CivU da Presldênda da Repú· 
bUc:a. 

- N9 1.255/87, encaminhando informa
ções prestadas pelo Ministério" das Minas e 

SUMÁRIO 
Energias sobre os quesitos constantes do Re
querimento n<:> 130/87, de autoria do Senador 
Jamil Haddad. 

- N9 1.256/87, encaminhando informa
ções prestadas sobre quesitos do Requeri
mento n9 75/87, de autoDa do SenadorJutahy _ 
Magalhães, 

132 _: Offclos do Sr. t•-sei:rebírlo da 
amara· dos Deputados. 

Comunicando a aprovação da seguinte ma
téría: 

- $ubstitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 76, de 1985 (n• 3.707/87, 
na Casa de origefn). 

Encaminhando" à revisão do Seriitdo aUtó
grafos dos seguiiites projetas: -----

- Projeto de Lei dã Câmara n'? 50/871n~ 
171187, na Casa de origeni),- qUe âi_spõe sobre 
a padronízação, a classificação, o registro, a 
inspeção, a produção e a fiscalização de bebi
das, autoriza a criação do CoriSelho Nacional 
de Bebldas e dã outras providêndaS. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 51/87 (n9 

183/87, na Casa de orfgefii.}, que fiXa o efetiiio 
da Polícia Militar do Território Federal do Aina~ 
pá e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 52/87 (n9 
215/87, na Casa de origem), que altera o art. 

~~--~~--- ---,;::..-..; .. _ .... _ 
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98-da Lei n9 6.aao; de 9 de dezembfo de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 53/87 (n9 
214/87: na ea·sâ de origem), qüe altera dispo
sitivos da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 
1980, que dispõe Sobre o. Estatuto dos Mili-: 
tares. 

- Projeto de Lei da Câmara n? 54/87 (n? 
223(87, na casa deoríQerTiJ, que ãltera o limite 
da receita bruta anual das pessoas jurídicas 
e firmas individuais para o fm de sua caracte
rização como mkroempresas. 

....:..... Projeto de Lei da Câmara n9 55/87 (n" 
178/87, na Casa de_ origem), que autoriza a 
doação de fração ideal de imóvel situado no 
Município de Juiz de Fora, Estado de 1\iinas 
GeraJs. 

- Projeto de Leí da Câmara n9 56/87 (n9 
179/87, na Casa de origem), que autoriza o 
Poder Executivo a atUalizar, anualmente, -os 
valores da subvenção concedida ao Instituto ; 
Histórico e Geográfico Brasileiro através da 
Lei n9 2.956, âe 17 de novembro de 1956. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 57/87-Com
plementar (n9 1 O, de 1987.:....Coniplementar, 
na Casa de origem), que dispõe sObre aposen-
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-tadOria volw;rtária, nas condições que espe
cifica, aos servidores civis que trabalham em 
estabelecimentos industriais da. anião, produ
tores de munições e explosivos. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 58/87 (n9 
241/87, na casa de origem), que aJtera dispo
sitivos da Lei n9 4.504, de 30 de novembro 
1964 (Estatuto da Terra). 

- Projeto de Lei da Câinara n9 59/87 (n9 
255/87, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de abertura de concurso de 
projetes para edifícios públicos 'do governo 
federal e dá outras providências. 

1.3.3 -Projeto 
-Projeto de Resolução n9 443/87, de auto

ria do Senador Mendes Canale, que altera, 
_tempcii'arianíénte, O rilandato dos Membros 
das Comissões Permanentes. 

1.3.4 - Comunicação 
-~ l_)o Senador Olavo Pires, de que se au

sentará do País. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM 
SESSõES ANTERIORES 

- Do Senador Dirceu Carneiro, pronun
dado na sessão de 24.11.87 

Dezembro de 1987 

-Do_ Senador Odacir Soares, pronunciado 
na sessão de 16.12.87 

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 
-N~ 235 a252, de 1987. 

4 - PORTARIAS DO PRIMEIRO-SE
CRETARIO DO SENADO FEDERAL 

-N"' 32 a 37, de 1987. 

5 -PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
DA SECRETARIA DO SENADO FEDE
RAL 

N• 34, de 1987 . 

6 - CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PRO
CESSAMENTO DE DADOS - PRODA
SEN 

-=-Ata de reunião. 

7-ATAS DE COMISSÕES 

8-MESA DIRETORA 

·9- LIDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

lO-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 1 \' Reunião, em 17 de dezembro de 1987 
I~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MIJ'IGTOS, ACHAM-sE PRE
SENTES OS SRS SEI'IADORES: 

Mário Maia- Aluizio Bezerra- Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Odacir 
Soares - Ronaldo Aragão - Almir Gabriel -
Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre 
Costa - Edison Lobão - Chagas Rodrigues -
Virgilio Távora- Qd Sabóia de Carvalho- Mau
ro Benevides-Marcondes Gadelha- Humberto 
Lucena - Marco Maciel - Mansueto de Lavor 
-Guilherme Palmeira- Teotónio Vi1ela Filho 
-Albano Franco ...:,;_-Francisco Rollemberg -
Lourival Baptista -Jutahy Magalhães -Ruy Ba
celar -José Jgnádo Ferreira - Gerson Camata 
- João Calmon - Nelson Carneiro - Ronan 
Tito -Severo Gomes-Fernando Henrique Car~
doso - Mârio COVas - Mauro Borges - Iram 
Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu de 
Sousa -Maurício Corrê_ã- Meira Filho- Lou
remberg Nunes Ro-cha-Mareio Lacerda-Men
des Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson 
Martins- José Richa --Jorge Bomhausen -
Dirceu Carneiro- Carlos Chiarelli- José Paulo 
Bisei -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_- A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
52 Srs. Senadores. 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

No plenário, no entanto, não há número sufi-
ciente para a abertura da Sessão. -

Nos termos do disposto no§ 29, do artigo 180, 
do Regimento Interno, será despachado o Expe
diente que se encontra sobre a mesa, independen
temente de leitura. 

A Presidência c_onvoca sessão extraordinária a 
realizar-se terça-feira, dia 5 de janeiro de 1988. 
às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Mensagem 11' 489, de 1987 (n• 676/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Alto Pamaíba, Estado 
do Maranhão, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 3.359,97 
Obrigações do Tesouro Nacional -OTN (depen
dendo de parecer.) 

2 

Mensagem n9 490, de 1987 (n9 677/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Amazonas a contratar 
operação de crédito no vai~ correspondente, em 

cruzados, a 426.484,96 Obrigações do Tesouro 
Nacional- O'I'N. (dependendo de parecer.) 

3 

Mensagem n9 491, de 1987 (n9 678187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado do Ma
to Grosso do Su1, a contratar operação de crédito 
no valor cor~espondente, em cruzados, a 
44.500,00- Obi'fQãções do Tesouro Naciona1 -
OTN _(çlependendo de parecer.) 

4 

Mensagem n9 492, âe 1987 (n~õ79/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Aracati, Estado do Ceará, 
a tontratar operação de crédito no va1or corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 ObriQãÇões 
do Tesouro Nacional - OTN (dependendo de 
parecer.) 

5 

Mensagem n9 493, de 1987_ (9 680/87, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeltura Municipal de Arari, Estado do Mara
nhão, a cpntratar operação de crédito no valor I 
correspondente, em cruzados, a 6.666,40 Obriga-
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ções do Tesouro Nacional- OTN (dependendo 
de parecer.) 

6 

Mensagem n• 494, de 1987 (n•-681187, na bri· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Carolina, Est<)do d.o Ma
ranhão, a contratar operação-de crédito no valor 
correspondente, em cruzados,_ a 19.53,3,08 Qbri· 
gações do Tesouro Nacional- OTN (dependen· 
do de parecer.) 

7 

Mensagem n1 495, de 1987 (rio-682/87, na ori
gem), relativa -à_ proposta para que seja autorizad_a 
a Prefeitura Municipal de Currãis NoVos,' &tacto 
do Rio Grande do Norte, _a contr&tar operação 
de crédito no valor correspondente .. em cruzados. 
a 48.113,70 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN (depe(1dendo de parecer.) 

8 

Mensagem n• 496, de !987 (n• 683187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeiturã Municipã:l de- Jateí, Estado odo Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de ci'éditó 
no valor correspondente, _em cruzados, a 6.098,68 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN (depen
dendo de parecer.) 

(rf' 3.707/87, na Casa de origem), que "dispõe 
sobre a Procuradoria .Especial da Marinha e .dá 
outras ·providências.:· .(Ptojeto.e.nvi;:~do à sanção 
em 16 de dezembro.de.J987). 

Do Sr. t•-SecretárÍo d;l Câmara dos Depu
tadQs encaminhando à revisão do Senado 
Fedcm~Lautógrafos dos seguintes projetos: 

- ---- . - -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 50, de 1987 

(n• 171/87, nà casa de origem, ' 
De iniciativa do'Seilhór Prêsidente-da República 

Dispõe sobre a padrOnizaÇão, a classi~ 
ftc:aÇão, o ieglstro, a lnspeção, a produ
ção e a ftscaliZaç'ãO ·de bebidas, autoriza 
a criação do Cons~Dto Nadonal de Bebi
das e dá outras providências. - -

O CongreSso Nacional deéieta: 
Art. 1 o Fica estabelecida, em todo o Território · 

Nacional, a obrigatoriedade da padroniZação, da 
classificação-,_tlo teWsti:o,·da inspeção e· da fiscali
zação da produção_e.do_q,rnêrdo de bebidas. 

Parágrafo úníco.-_ A inspeção e a -fiscalização, 
de que trata esta lei, inciditão sobre: _ 

1 - !nspeção: 
a) equipamentos e instalações, sob os aspec

tos h!glênico, sanitário e técnico; 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cafneiro)-& 
b) embalagens, matérias-primas e demais 

substâncias, sob os aspectos higiênico, sanitário 
- - • • · ~ e qualitativo; tá encerrada a reunião; __ · _ · 

(Levanta-se ~ reunião às 18 horas e 55 2 - FiScalização: 
minutos) a) - estabelecimentos que se dediquem à in-

EXPEDIENTE 

Despachado nos termos do § 2" do art. 
180 do Regimento Interno. 

AVISOS 

Do Ministro-Chefe· do Gabinete Civil da 
Presidência da República 

N? 1255/87, de 14 de dezembro do corrente 
ano, encaminhando informações prestadas pelo 
Ministério das Minas e Energia sobr·e os quesitos 
constantes do RequerimentO ri0 130, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, fonnulado 
com -o objetivo de instruir o Projeto- de Lei da 
Câmara n9 27, de 1987. 

N~ 1256/87, de 14 de dezembro do corrente 
ano, encamínhando informações prestadas sobre 
quesitos constantes do Requeriinento n~ 75, de 
1987, de autoria do Senador Jutahy Magalhães. 
formulado com o objetivo ~e instruir a tramitação 
do Projeto _de Lei da Câmafa n9 131, de 1978. 

OFÍOOS 

Do Prlmelro·Secretárlo da Câmara dos De· 
putados 

N~ 319/87, de 16 de dezembro do corrente ano, 
comunicando a aprovação do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei dá Câmara li~ 16, âe-1 985 

dUstti~izaçãp, à-çol"(lerçi<;dização, à exportação e 
importação dos produtos objeto desta Ie~- -

b) po!J.os, aeroportos e postos de fronteira; 
c)- transporte, armazenagem, depósito; ._coo

perativa e casa atacadista; e 
d) qUãisquer -outros locais previstos nã. regu-

lamentação desta lei. _ _ 
~ _ 21 . A insp~ção e a fiscalização, prevista 

nesta lei são da competência do Ministério_ da 
Agr,ic,ultl:lra,J>9r ii:ltermédio Qos _s~Us órgãos espe-
cíficos. - ·- -- ~ 

Parágrafo _úni~. A inspeçáo e a fiscaliz.a_s:âo 
dos produtos entregues _ao consumo público po-

- _ derã9 ser ex,erqdas pelos órgãos do Ministério 
da Saúde, SeCfetãilas Estaduais de AgricÜiiUra 
e· de Saúde, bem como pelas Prefeituras Munici
pais, mediarite convénios, nós termos fixados em 
regulamento. __ . 
- Art. 3? Os estabelecimentos que industriali

zem ou ifnpOrtem bebidas Ou que as comercia
lizem a granel, bem como os seus produtos, fica
rão obrigados a registro no Ministério da Agri

__ cultura. 
- Parágrafo único. Os registras de que trata este 

arti_go válidos, em todo o Território Nacional, pelo 
prazo-de 10 (dez) anos. 

Art. 4o A bebida conterá, obrigatoriamente, a 
matéria-pilma natural responsáVel pelas suas ca
racterísticas ·arQanolépticas, obedecendo aos pa
drões de identidade e qualidade previstos nas nor
mas higiénico-SanitáriaS vigentes, náo sendo- per
mitida a sua substituição por substâncias artifi
ciais. 

§ 1 ~ _ O xarope e o preparado sólido para re
frescOs Que não atenderem ao disposto no caput 

deste artigo serão denominados artificiais e deve- _ 
rão observar as disposições regulamentares desta 
lei. 

§ 29 -As _bebidas que apresentarem caracte~ 
rísticas organolépticas próprias de matéria-prima 
natural de sua origem, ou cujo nome ou marca 
se lhe assemelhe, conterão obrigatoriamente, esta 
matéria~prima nas quantidades a serem estabe-
lecidas na ~gulamentação desta lei. -

Art. 59 O refrigerante de baixa -caloria poderá 
ser: indUstrializado, Observadas as disposições 
desta lei e seu regulamento, permitido o emprego 
de edukorantes naturais e!ou sintéticos mi Sua 
elaboração. 

-Art. 69 O Poder ExeCutivo fJXará, em regu1a
mento~ normas referentes à classificação, padro
nização, registro; rotulagem e análise de produtos 
e matérias-primas e inspeção e fiscalização de 
equipamentos, instalações e condições higiênico
sanitárias da indústria artesanal e caseira e demais 
estabelecimentos, assim Como à inspeção da pro

- dução e à fiscalização do comércio de que trata 
estalei. - __ _ -_ - -- _ · 

Art 79 Sem prejuízo da résponsabilidade civil 
e penal cabível, a infração às disposições desta 
lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos 
temlos previstos em regulamento, além das medi· 
das cautelares de fechamento do estabelecimen
to, apreensão e destinação da matéria-prima, pro
dutos e equipamentos, as seguintes sanções_ ad
ministrativas: 

I_:_ advertência; 
li-multa no valor de até 5.000 (cinco mil) 

OTN - Obrigações do T esoitro Nacional; -
m- i!lutilização da matéria-prima, rótulo e pro

duto· 
IV.:___ interdi~ão do estabelecimento ou equipa-

mento; · 
V_.: suspensão da fabricação do produto; e 
VI- cassação do registro do estabelecimento 

ou do produto. - -
Parágrafo único.- Cassado o registro-do esta

belecimento, o interessado terá o prazo de 90 
(noventaj dias para dar baixa no registro do seu 
produto, sob pena de cancelamento ex~fficiO. 

Art. 89 Na aplicação das medidas cautelares 
ou de auto de infração, haverá nomeação de um 
depositário idôneo. 

Parágrafo único. Ao depositário infiel será 
aplicada a penalidade de multa no valor de até 
5.000 (cincó rilil) OTN- Obrigações do Tesouro 
Nac~nal, sem prej~ízo das outras sailçOes perti-
nentes. -

Arl 9" Fica o Poder ExeCutivo, na regulamen· 
taÇão de--· l lei, autorizado a criar-O Côhselho Na
cional de Bebidas- CONABE, cOmo órQ:ão OOri
sultivo, de. orientação da política nacional para 
o setor de bebldãs. - --- --- --~~ 

Art. 1 O. O Poder Executivo regulamentará es
.ta lei no praia de 90--(noverlta) dias, contados 
de sua pUblicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de 
sua Publicação. 

Art 12.- Regavam-se as disposições em con· 
trário. 

MENSAGEM N• 165, de !987 

Excelentíssimo Senhores Membro do Congres
so Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada delibera~ão 
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de Vossas ExCclênclas, acompanhado de Expo
sição de Motivos do sennor Ministro de Estado 
da Agricultura, o anexo projeto de lei que "dispõe 
sobre a padronização, a classificação, o registro, 
a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, 
autoriza a criação do Conselho Nacional de Bebiw 
das, e dá outras providências. 

Brasflfa, 22 de junho de 1987. -José Samey 

EXPOSIÇÃO DE: MOTIVOS N• 100, DE-19 DE 
JUNHO DE 191)7, DO SeNHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA AGRICULTURA 
Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli

ca: 
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência ·anteprojeto de lei que 
dispõe sobre a padronização, a classifréação, o 
registro;- a inspeção e a fisCalização de bebidas 
e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Bebidas e dá outras ProvidênciaS. 

A elaboração deste instrumento foi precedida 
de amplo debate com as classes_ empresariais, 
representações sindicais, associações privadas e 
órgãos especializados dos Ministérios da Agricul
tura, da Saúde e da Indústria e do ComérciO. 

Em seu bojo, o anteprojeto, além de atualizar 
os dispositivos da Lei n9 5.823, de 14 de novembro 
de 1972, apresenta quatro inovações ponderáveis: 

a) criação do Conselho Nacional de Bebidas 
- CONABE, órgão colegiaOo de caráter consul
tivo, cjue se encarregará da orientação da política 
nacional para o setor de bebidas e seus derivados; 

b) restrição à produção indiscriminada de be
bidas artificiais, principalmente refrigerantes; 

c) permissão para a fabricação, no País, de 
refrigerantes de baixa caloria, atendendo a uma 
longa e crescente expectativa de larga faixa de 
consumidores, hoje, marginalizadas no mercado, 
constituída principalmente pelos obesos e porta
dores de diabetes; 

d) disdplinamento da indústria caseira e arte
sanal de bebidas e seus derivados, bem como 
dos seus produtos originários, o que permitirá 
tirar da clandestinidade um enorme contingente 
de pequenas empresas, atualmente aUjadas dos 
processos de regularização por não contarem 
com um dispositivo legal que as ampare.-

Dentre os pontos enfocados, o que mereceu 
maior reflexão por parte dos órgãos govemamen~ 
tais, inclusive do Grupo de Trabalho Interminis
terial, integrado por representantes dos Ministé
rios da Agricultura, da Saúde e da Indústria e 
do Comércio, foi o relativo aos refrigerantes_ de 
baixa caloria, em face das impliCações de ordem 
técnica, política e econômica envolventes. 

Estou certo de que esta proposição legislativa 
atenderá aos reclamos dos interessados, notada
mente da indústria de refrigerantes, do Governo 
e, em especial, dos consumidores de produtos 
dietéticas, no aspecto de _sua saúde. 

Este anteprojeto está, pois, apto a merecer a 
superior apreciação presidencial e de ser subme
tido à elevada decisão do Congresso Nacional. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de meu mais profundo respeito. 
- bis Rezende Machado, Ministro da Agricui
\UUI.. 

DIÃRiõb6 CONGREsSO NACIONAL (Seção H) 

Aviso n? 173 -OOPAR. 
-Em 22 de junho de 1987. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Pae:S de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
Uldos 
Brasília-DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a Mensagem do &celentíssimo Senhor Presiden-
__ te da República, acompanhada de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricul
tura, relativa a projeto de lei que "dispõe sobre 
a padronização, a classificação, o registro, a inspe
Ção;·a produção e a ftsealização de bebidas auto
riza a criação do Çons~lho Nacional de Bebidas, 
e dá outtas providências". 

Aproveito a- oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇÁO CFTADA 

LEI N' 5.823, 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a padronização, 
Classiftcaçáo, inspeção e registro de 
bebidas, e dá outras prc"-Jidêndas. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. }9 A fabricação, a venda e o consumo 

de bebidas de qualquer natureza, em todo o terri
tório nacional, obedecerão aos padrões de identi
d<!de e qualidade flxados pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. As bebidas estrangeiras so
mente poderão ser objeto de comércio ou entre. 
gues ao consumo ~ forem observados os pa
drões adotados para as bebidas fabricadas no 
País. 

-Art. 29 Os refrigerantes que apresentarem ca
racterísticas organolépticas próprias de frutas de
verão conter, obrigatoriamente, suco natural, con
c~ntr_ado ou liofilizado da respectiva fruta, em 
quantidade mínima a ser estabelecida pelo órgão 
competente, 

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
car-se-á também aos produtos cujo nome se as
semelha ao da fruta. 

Art. 3° O registro, a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de bebidas, sob os 
aspectos sanitários e tecnológicos, serão feitos, 
observadas as normas e prescrições estabeleci
das em regulamento. 

§ }9 O registro será válido em todo o território 
nacional e c;leverá ser renovado em cada 1 O (dez) 
anos. 

§ 2? A União poderá celebrar convênios com 
os Estados, Distrito Federal e Territórios para exe
cução de serviços e atribuição de receitas. 

Art. 49 Na execução desta lei, os serviços pres
tados pelo Poder Executivo serão remunerados 
pelo regime de preços públicos, de conformidade 
com o iirtigo 4? e seu parágrafo único, da Lei 
n9 5. 760, de 2 de dezembro de 1971. 

Art. 5~ Sem prejuízo da responsabilidade pe
nal cabível, a infração das normas legais acarre-

Dezembro de 1987 

tará, isolada ou curTlUiativamente, nos termos pre
VistOS em regulamentos, as seguintes sanções ad
ministrativas: 

I -advertência; 
H- multa, até-10 (dez) vezes o maior salário 

mínimo mensal vigente no País; 
III - apreensão ou ·condenação das matérias

primas e produtos; 
N - suspensão. impedimento ou interdição 

temporária ou definitiva; 
V - denegação, cassação ou cancelamento 

de registro ou licenciamento; 
VI- intervenção. 
Art. 6~ Na regulamentação desta lei, além de 

outras providências, constarão disposições espe
cíficas sobre: 

a) registro, i'Otulagerrl, ·contrOle, análiSe, classifi
cação e lnspeção de produtos e estabelecimentos; 

b) fiscalização, infraçõeS, processo administra
tivo e aplicação de penalidades. 

Parágrafo único. A regulamentação a que se 
refere este artigo deverá ser expedida no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
da publicação desta lei. 

Art. 7" Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação,' revogadas as. di_sposições em 
contrário. -

Bras.l1ia, 14- de noverllbro de- i972; i5I9 da 
Independência e 849 da República.- EMIUO 
G. MÉDICI - L. F. Clme Uma - Marcus 
Vlnlclus Pratinl de Moraes. 

À Publicação 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 51, de 1987 

(1'1• 183/87, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Fixa o efettvo da Polícia MUltar do Ter
ritório Federal do Amapá e dá outras 
providêndas. 

o-conQresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O efetivo da Polícia Militar do Território 

Federal do Amapá será fiXado pelo seu Gover
nador, ouvido o Ministério do Exército, através 
de Quadros de Organização, dentro do limite má
ximo de 1.673 (um mil, seiscentos e setenta e 
trêS) homens. -

Art 29 O preenchimento das vagas decorren
tes da aplicação desta lei, mediante promoção, 
admissão, concurso ou inclusão, somente será 
realizado na proporção que forem implantados 
_os órgãos, cargos e funções previstos nos Qua
dros de Organização, observados, nos casos de 
promoção, os intersticios estabelecidos na legisla
ção específica. 

Art. 39 -As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações próprias, 
constant~ do orçamento do Territór[o Federal 
do Amapá. 

-Art 4c Esta lei entr;;l erri vi_gor na data de sua 
publicação. -

Art. 59 Revogam-se as disposiÇões em coii
trárío. 

MENSAGEM N• 207, DE 1987 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da ConSttluição federal, 
tenho a honra de submeter à elevada delibera_ção 
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de Vossas Excelências, ãcompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
do (nterior;· o anexo projeto de lei que "fixa o 
efetivo da Polícia Militar do Território Federal do 
Amapá, e dá outras providências". 

Brasília, 27 de julho de 1987. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 46 DE 20 DE JU
LHO DE 1987, DO SR. MINISTRO DE ESTADO 
DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca: 

Tenho a honra de submetei- à elevada cOnside
ração de Vossa Excelência o aneXo ariteprojeto 
de lei, que fiXa o efetivo máximo do~ quadro da 
Polícia Militar do Território Federal do Amapá, 
em 1.673 homens. 

O limite do atual quadro de policiais-militares, 

Aviso no 213-SUPAR 
__ Em 27 de juJho de 1987. 

A SuãExcelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados 
Brasília -DF. 

EXcelentíssimo Senhor -Primeiro-Secretário: -
T eilho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

-a Mensagem -do Excelentíssimo Senlior Presiden
~ te da RepúbliCa, acompanhada de exposição de 

motivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, 
rela~va a projeto de lei qUe "fiXa o efetivo da Polícia 
Milítãi d_o Território Federal do Amapá, e dá outras 
providências". 

Aproveff:o a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração. - Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe 
do Gabiriete Civil. -

estabelecido para o referido Território pela Lei LEOJSLArÃQ aTADA 
n" 7.229, de 22 de outubrO de 1984, é de 900 :>-"'' 

homens, aos quais incumbe o exercício das fun- LEI N? 7 .229, 
ções policiais de caráter preventivo e represSivo, DE 22 DE OUTGBRO DE 1984 
em toda a área territorfa.l, além de outras ativida- - Axa 0 efetivo da Polícia MUltar do Ter-
des que lhes são deferidas pelas normas legais rltório Federal do Amapá, e dá outras 
e regulamentares pertinentes. 

O estágio de desenvolvimento sódo-econômi- providências. 
co do Território Federril. âo Amapá Vem eXigindo O Pr~_sidente da_ RepUblica, 
da sua Polícia Militar urgentes e redobrados esfor- Faço saber que o COngresso Nacional decreta 
ços para atender aos reclamos de uma população e eu sandonO ·a seguinte lei: 
que, em contínuo crescimento, vem ocupando Art. 1 <- O efetivo da Policia Militar do Território 
os espaços ainda ali existenteS, arripliaildo-se, as- Federal do Amapá será fiXado pelo seu Gover
sim, não só o número- de locais em que· seus nadar, ouvido o Ministério do Exército, através 
elementos devem estar presentes, como as dis~ de Quadros de Organização, dentro do limite má-
tâncias ehtre esseS novos- núdeos e a Capital do ximo de 900 (novecentos) homens. -
Território, o que implica a necessidade-ae- um --- Art. 2~ O preenchimento das vagas decorren~ 
maior contingente policial. tes desta lei, por promoção, admissão, concurso 

Embora reconhecidamente laboriOsa e Ordeira, ou inclusão, somente será realizado na proporção 
não escapa a comunidade amapaense dos pro- ~em que forem implantados os Órgãos, Cargos 
blemas de segurança pública comuns às cidades e Funções previstos nos Quadros de Organízação, 
e núcleos populacionais brasileiros e·que"têrii me- observados, nos casos de promoção, os inters-
recido das autoridades especial atenção, traduzida ti cios estabelecidos na legislação específica. 
na alocação de recursos e equipamentos e no - Art. _ 3? As despesas com a execução desta 
aumento do efetivo dos órgãos policiais civis e lei corierão à conta das dotãções _apropriadas 
militares. constantes do orçamento do Território Federal 

A posição geográfica do Território Fecter_al do ----do Amapá. 
Amapá, principalmente sua "fronteir-a cOm a Guia- Art_ -4~_ Esta lei entrará em vigor na data de 
na Francesa onde estão localizados os garimpos _sua pu~l!eé!ção. 
de Lourenço e Olapoque, tem concorrtdo para Art. 5" Revogam-se as disposições em can-
a aceleração e intensificaçãO do processo migra~ trário. 
tório e conseqüente fluxo populacional, fatores Brasília, 22 de outubro de 1984; 163o da lnde-
que justificam a presente proposfção. pendência e 961 da República. - JOÃO FI-

DeYe ficar consignado, por oportuno, que o GUEIREDO -Mário Andreazza. 
EstadO-Maior do ExércitO oPinou favoravelmente À Publicação. 
ao aumento do quadro daquela organizãção poli-
cial-militar, nos termos do Ofício no 60-IGPfvt/1, 
de 14 de agosto de 19ff6,-cíevendo ser deferida 
ao Governo do Território a comj:>etênciâ para, me
diante decreto, fiXar o efetivb por postos e gradua
ções a exemplo do que fõi previsto na mencio
nada Lei no 7.229, de 22 de outubro de 1984. 

Nestas condições, tenho a honra de propor a 
Vossa Excelência o encaminhamento do anexo 
anteprojeto de lei do ConQi"eSSo Nacional~ acom
panhado de mensagem, caso mereça aprovação 
a medida que constitui seu objeto. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mai6 pro
fundo respeito. -Joaquim Francisco, Ministro 
de Estado do Interior. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'52 de 1987 
(No 215/87, na Casa de origem) 

- De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera o art. 98 da Lei no 6.880, de 
9 dC deZenibro de 1980, que dispõe so~ 
bre o Estatuto dos MUltares. 

O Con-gresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ O inciso II do art. 98 da Lei n9 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, e suas alterações, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. ga. ----~---- ·····----··---·----···-·------·--
I- ................................................................ , ........ . 
11- completar o Oficiai-General4 (quatro) 

anos no último posto da hierarquia, em tem
po de paz, prevista para ca_da Corpo ou Qua~ 
dro da respectiva F orç_a. 
lll- ..................................................................... . 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.3° Revogam-se as_ disposiç~es em contrá
rio. 

MENSAGEM N' 292, DE 1987 

Excelentissimos SeniTores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à deliberação de Vos
sas Exceléilcias, i.lcômpanhaCio de expOsição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, o anexo pro
jeto de lei que "altera o art. 98, da Lei no 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Mmtares." 

Brasfiia, 8 de setembro de 1987.- José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 02684/SCI DE 20 
DE AGOSTO DE 1987, DO SENHOR MINIS
TRCJDEEST ADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
DOS FORÇAS ARMADAS. 

Excelentíssimo Senhor PreSidente da Repúbli-
ca, 

Tenho a honra de suQmeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anteprojeto de lei 
ãneXo que dá nova redaç"ão-ao item o-do-artigo 
98 da Lei n9 6.8_80, de 9 de dezembro de 1980, 
e suas alterações. 

2. A Lei no 6.880. de 9 de dezembro de 1980, 
qae dispõe sobre o Estatuto dos Militares, espe
cifica em.Seu artigo 98 os casos de transferência 
para a reserva remunerada ex officio de Oficiais
Generais. Entre os dispositivos estatutários, rela
cionados com a matéria, destaca-se o item II do 
artigo acima citado, que define corno condição 
irnpositiVa de pa-ssagem para a reserVa o fato de 
complementar o Oficial-General 4 (quatro) anos 
no último posto da híera-rquia de paz da reSpectiva 
Fõi"çã~-

3. Existem, todavia;iiitepretações controver
tidas, no âmbito da Administração, sobre o dis
posto no item 11 do referido artigo 98, vale dizer, 
quanto à intenção do legislador, ao citar o último 
posto da hierarquia de pai "da réspectiva Força, 
conSiderando uns, como tal, o posto de Almirante· 
de-Esquadra, General-de-Exército oU Teriente
Brigadeiro, entendendo outros que a predtada 
norma estatutãria Se refere, tambêm, ao último 
posto do Corpo ou Quadro, no caso específico 
em que a carreira se encerra no grau hierárquico 
de Vice-Aimirante, General-de-Divisão ou Major
Brigadeiro. 

4. É importante ressaltar que tal compreen
são encontra, na esfera legal, o necessário respal
do, consuPstanciado no entendimento exarado 
pelo Exm~ Sr. Consultor-Geral da República, em 
s-eu Parecer P. 41 de 26 de outubro de 1983, 

- :ao se manifestar sobre mate-rra- correlata. 
- 5. - -Com o propósjto de afastar qualquer dúvi-

da sobre o entendimento do dispositivo citado 

-- ,_ -- .......... _. -~-------------~~~ 
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-item li do artigo 98-em especial da expressão 
'"último posto da hierarquia de paz da respectiva 
Força .. ; torna-se neci!ssário deixar claro que esta 
prescrição deve ser aplicada, por igual, ao último 
posto do Corpo ou QUadro, incluindO-se ã.ssim, 
de maneira incontroversa, o Vice-Aimirante _e seus 
correspondentes postos nas demais Forças Sin
gulares. 

6. Assim sendo, Senhor Presidente; o incluso 
anteprojeto de lei que submeto à elevada aprecia
ção de Vossa Excelência, o qual se· aprovado, 
consubstanciará uma medida de significativo al
cance para o mais adequado e uniforme entendi
mento do que dispõe a Lei n9 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980, sobre a transferência para 
a reserva remunerada_ ex officlo de Officiais-Ge
nerais. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Geheral-de
Exêrcito Paulo CampOs Paiva. Ministro de Esta
do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 
Aviso n" 411 - SUPAR - -

Em 8 de setembfo de 1987. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretãdo da Câmara dos Depu
tados 
Brasilia - DF. _ _ __ 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, acompanhada de exposição de 
motivos do Senhor MiniStro de Estado Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, relativa a pro
jeto de lei que "altera o artigo 98, da Lei n9 6._88_0, 
de 9 de dezembro de 1980,_que disPõe -sobr-e 
o Estatudo dos Militares". -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil. 

LEGJSI.AÇÃO CITADA 

LEI N' 6.880, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciof!O a se
guinte lei: 

ESTATUTO DOS MIUTARES 
TITULO! 

DIÁRiO DO COI'IGRESSO-NAOONAL (Seção 111 Dezembro de 1987 

Vke-Aimirante, General-de-Divisão e Major-Briga- que vier a ser objeto de apreciação para ingresso 
deiro ....... ;........................................................ 64 anos em ·Quadro de Acesso ou Usta de Escolha; 
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadei- VDI - deixar o oficial-general, o Capitão-de-
ra .. u ................ -•••• , •••••• : ................................... ~··· - 62 anos Mar-e~Guerra ou Coronel de integrar a Lista de 
Capitão-de-Mar~e-Guerra e Coronel ... ,... 59 anos Escolha a ser apresentada ao Presidente da Repú-
Capitão-de-Fragata e T enente-.Co~nei ····56 1~os blica, pelo número de- vezes fixado pela Lei de 

Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Arma-
Capitão-de-Corveta e Major ...................... 52 anos das, quando na referida Usta. de Escolha tenha 
Capitão-Tenente ou Capitão e Oficiais Subalter-

entrado o:fic;ial mais modema do seu respectivo 
nos ................................................................ ~. 48 anos CorPo, QUadro, Arma ou Serviço; 

b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de -IX- for 0 Capítãõ-de-Mar-e-GueiTa ou 0 Coro-
Oficiais Auxiliares da Armada (QDM), do Quadro nel inabilitado para 0 acesso, por estar defmitiva-
de Oficiais Auxiliares do CFN (QOA-CFN), do mente impedido de realizar o curso exigido, uhra-
Quadro de Músicos do CFN (QOM<..I-CFN), dos passado duas vezes, consecutivas ou não, por 
Quadros Complementares de Oficiais da Marinha oficial moderno do respectivo CorpO, Quadro, AI· 
e do Quadro de Práticos do Ministério da Marinha: ma ~ Serviço, que tenha sido incluído em Lista 
no Exército, para os oficiais do Quadro Auxiliar de Escolha; 
de Oficiais (QAO); na AeronáutiCa, para os Oficiais x _na Marinha e na Aesonáutica. deixar oficial 
dos Quadros de Oficiais Especialistas, do Quadro do penúltimo posto de Quadro, cujo último posto 
de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica, do Qua- seja de oficial superior, de ingressar em Quadro 
dro de Oficiais Músicos (QOMU) e do Quadro aeAcessoporMerecimentopelonúmerodevezes 
~~ Oficiais de Adrõinistra!!ão (00Adm): _.fixado pela Lei de Promoções de _Oficiais da Ativa 
Postos Idades · das Forças Armadas, quando nele tenha entrado 
CapitãO-de:-FragataeTenenteCoronel .... ; 60a!!os oficial mais moderno do respectivo Quadro; 

---Capitão-de-Corveta e Major ...................... 58 anos XI -:- ingressar o oficial no Magistério Militar, 
Capitão-Tenente e Capitão ................ - ...... 56 anos se assim o determinar a legislação específica; 
Primeiro-Tenente ......................................... 54 anos XI1 -ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou 
Seguhdo-Tenente ....................................... 52 anos não, em licença para tratar de interesse particular; 

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, xm- ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em 
--para as praças: licença para tratamento de saúde de pessoa de 

Graduação Idades sua famllia; 
S b 2 XIV- passar a exercer cargo ou emprego pó-

uboficial ou Su tenente ........................... 5 anos blico permanente estranho à sua carreira, cujas 
Ptimeiro-Sargeritó eTaifeiro-Mor ............ 50 anos fu - . d · têrl 
Segundo-S-argento e TaifeirO-de-Primeira- nçoes Sejam e magJs o; 
ClaSse ·····--- ___ ,;..._w·---- 48 anos XN- ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, 
Terceiro-Sargento e Taifeiro-de-Seguóda- - contínuos ou não, agregado em_ virtude de ter 
Casse -·--···· ....................................... ~·~··-·- 47 anos passado a exercer cargo ou emprego público civil 
Cabo .................................... _. _____ .......... 45 anos temporário, não-eletivo, indusive da administra· 
Marinheiro, SoldadO e Soldado-de-Primeira-Cias- ção indireta; e 
se .... ~: ....................... _ ....... -~-----··--· 44 anos XVI - ser diplomado em cargo eletivo, na for-

li-completar ooficial·general4 (quatro) anos ma da letra b do parágrafo único do art 52. 
no ú1timo p~Jsto da hierarquia de paz da respectiva § 1? A transferência para a reserva proces-

sar-se-á quando o militar for enquadrado em um 
Força; dos itens deste artigo, salvo quanto ao item V, UI- completar os seguintes tempos de serviço 
como oficial-general: caso em que será processada na primeira quin· 

a) nos Corpos ou Quadros que possu'írem até zena de março. 
0 posto de Almirante-de-Esquadra, General-de- - § 29 A transferência para a reserva do militar 
EXêtdto e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) anos; enquadrado no item XIV deste artigo será efetí-

b) nos Corpos ou Quadros que possuírem até vada no posto ou graduação que tinha na ativa, 
0 posto de Vice~Almirante, General-de-Divisão e pódendo acumular os proventos a que fiZer jus 
Major-Brigadeiro, a (oito) anos: e na inatividade com a remuneração do cargo ou 

c) nos Corpos ou QuaC!ros que possuírem emprego para o qual foi nomeado ou admitido. 
apenas 0 posto de Contra-Almirante, General-de- § 39 A nomeação ou admissão do militar para 
Bdgada e Brigadeiro, 4 (quatro) anos; os cargos ou empregos públicos de que tratam 

os itens XIV e XN deste artigo somente poderá rv _ultrapassar o ofidal 5 (cinco) anos de ser feita se: 
permanência no últi~o posto da hierarquia de a) oficial, pelo Presidente da República ou me-
paz de seu Corpo, Qu'adro, Arma ou Serviço; para diante sua autorização quando a nomeação ou 
o Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel esse prazo admissão for da alçada de qualquer outra auto ri· 
se~_acrescido de 4 (quatro} anos se, ao :omple~r dade federal, estadual ou municipal; e 

........................................................................... M.,.,._~ ... -.~~·-~~os prlffieiros 5 (cinco) anos no posto, já poss~Jr b) praça, mediante autorização do respectivo 

.......................................... :;·-... ~ ............ ~·:""""""-·"""'"-"~··-.. ~---O'a cursO eXigido para a promoção ao_ primeiro Ministro. 
Art 98. A transfere~c1a para a reserva remu- posto de oficial-general, ou nele estiver matricu· 

ne.ra. da,. ex .om.do, verificar-s~-á sempre. que o lado e vier a concluí-lo com aproveitamento; § 49 Enquanto o militar permanecer no cargo 
il •- d dos segu ntes casos: ou emprego de que trata o item XY: rn JLGJr Jn.cJ .Ir em um. . ' . . V - ~- oficial abrangido pe1ã quõta com-
I _ ating1r as seguintes Jdades-hm1tes: _ ulsói .. ar 0 - - - a) é-lhe assegurada a opção entre a remune· 
a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, P __ na, . . ração do cargo ou emprego e a do posto ou 

para os oficiais dos Corpos, QUadros, Armas e ~ -for a praça abrang1da pela quota compu]· da graduação; 
Serviços não incluídos na letra b: ~o;;,.,_ na forma regulada em decreto, para cada b)_ somente poderá ser promovido por antigüi· 
Postos Idades Força Singular; dade; e 
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e VII_:_ for oficial considerado não habilitado para c) o tempo de serviço é contado apenas para 
Tenente-Brigadeíro ~-;~.~ ...................... ~.- 66ânos o acesso em caráter definitivo, no momento em aquela promoção e para a inatividade, 
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§ 5" Entende-se como· Lista de Escolha 
aquela que como ta] for definida na lei que dispõe 
sobre as promoções dos oficiais da Ativa das For
ças Armadas. 

À publicação. 

mo~ODEUBDA~ 
N• 53, de 1987 

(l'l• 214/87, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Altera dispositivos da Lei n' 6-880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe so
bre o Estatuto dos Militares. 

O Congresso fjacional decrEtt_o: 
Art. ]"' Os incisos-VIl do art. 61 e I do art. 

98 da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
alterados pela Lei n"' 7 .503, de 2 de julho de 1986, 
passam a vigorar com a seguinte ~dação: 

"Arl 61. ................................. : ........................ . 

Vil - Oficiais dos 3 (três) últimos postos 
dos QJadros de que trata a alfnea b, do Inciso 
I do art. 98, 1/4 para o último posto, no míni
mo 1/10 para o penúltimo posto, e no míni
mo 1/15 para o antepenúltimo posto, dos 
respectivos Quadros, exceto quandO o último 
e o penúltimo postos forem Capitão-Tenente 
ou Capitão e 1 "'-Tenente, caso em que as 
proporções serão no mínimo 1/1 O e 1120, 
respectivamente. 

Arl 98. .. .......................................................... . 
l-...................................................... "'""'"""0''''' 

a) na Marinha, no Exército e na Aeronáu
tica, para os Oficiais dos Corpos, Quadros, 
Armas e Servíços não incluídos na aJínea b; 

b) na Marinha, para os Oficiais do Quadro 
de Oficiais Auxiliares da Armada (QOM), do 
Quadro de Oficiais Auxiliares do CFN (QOA
CFN) e dos Quadros Complementares de 
Oficiais de Marinha, do Quadro de Farma
cêuticos do CSM (QF-CSM) e do Quadro 
de Cirurgfões-.Oentistas do CSM (QCD
CSM); no Exército, para os Oficiais do Qua
dro Complementar de -Oficiais (QCO), do 
Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO); do Qua. 
dro de Oficiais Médicos (QOM), do Quadro 
de Oficiais Farmacêuticos (QOF), do Quadro 
de Ofici"âls Dentistas (QOD) e do Quadro 
de Oficiais Veterinários (QOV); na Aeronáu
tica, para os Oficiais do Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos, do Quadro de Oficiais Den
tistas, do Quadro de Oficiais de Infantaria 
da Aeronáutica, do Quadro de Oficiais Técni
cos _e do Quadro de Ofidais Especialistas 
da Aeronáutica. 

P,ostos Idades 
Capitão-de-Mar-e-Guerra e 

Coronel ...................... N .......................... - 62 anos 

Co~~:~:~.~:~~.~.:~--~~~n~~:v_ .. .__60 .~nos 
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Capitão-de-CorvetaeMajor ......... 58anos 
Capitão-Tenente e Capitão .......... 56 anos 
Primeiro-Tenente .............. -............ 56 anos 
Segundo-Tenente .......................... 56anos 

__ c;:) na Marinha. no Exército e na Aeronáu-
- tica, para Praças: 

Postos 1 Idades 
Suboficial e SubteiÍente ........ N ...... 54 anos 
Primeiro-Sargento e Taifeiro-MOr .............. .. 

..................... ~ .. , ... - ........ _ 52 anos 
Segundo..Sargento e Taifeiro-de-Primeira-

Oasse · .......................... _ .. .,,.,.................... 50 anos 
Terceiro-Sargento .......................... 49anos 
Cabo e Taifelro-de--Ségunda-Ciasse_ .......... . 

............................ ...--.. 48 anos 
Marinheiro, Soldado e Soldado-de-Primei· 

,a-Classe ............................................ 44.anos._" 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N• 252, DE 1987 

Excelentfssfmos Senhores Membros do Con-
gresso Nacional: _ 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à deliberação de V. 
E:!?', áOO_nipanhado de exposição de motivos do 
-senhor Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, o an~o projeto de lei que 
"altera dispositivos da Lei n9 6.880, de 9 de-dezem
bro de 1980~-que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares". 

Brasília, 25 de agosto de 1987. -_José Sar
ney. 

.ExPosiÇÃO DE MOTIVOS N• 2391/SC1, DE 
30 DE JULHO DE 1987, DO SENHOR MINIS
TRO DE-ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
DAS FORÇAS ARMADAS:_ 

EXcelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de V. Ex' o anteprojeto de lei anexo que 
dá nova redação ao item I do art. 98 da Lei n? 
6.880, de_9 de dezembro de_l980, alterada pela 
Lei n9 7.503, de 2 de _julho de 1986. . 

- 2. ReCeritenlente, através da Lei n9 7 .503, de 
2 de julho de 1986, forarii. iirtroduzidas alterações 
no dispositivo do Estatuto dos Militares, referente 
à idade-limite para a transferência ex-omdo para 
a reserva r~munerada. Por e~ alteração, foram 
mantidas, no EXercito, de modo" diferente do que 
se acha estabelecido para a Marinha e a Aeronáu
tica, as idades-limite dos' Oficiais dos Serviços 
de Saúde. 

3. Por forma a se adotar solução isonômica 
no âmbito das Forças Singulares, no que se rela
ciOna _com a matéria, toma-se impositiva uma 
nova modificação na Lei n9 6.880/80 - Estatuto 
dos Militares - com o propósito, também, de 
se_ _ampliar a idade-limite nos diferentes postos, 
para a transferência ex-offlclo? para inatividade 
dos OficiaiS do Exército de seus Quadros de Médi
cos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários. 

4. Por demais, acrescentar-se-ia que são indicu
tiveis os benefícios desta medida. a qual contri
buirá, sobremodo, para que sejam mínimizados 
os problemas deste importante setor de ativida
des, acarretando-se os desejados reflexos positi-

vos para que, cada v_ez mais, se aprimorem os 
padrões de assistênciã. médico-sanitária. 

5. Assim sendo, Senhor. President~. o incluso 
anteprojeto de lei que submeto à elevada aprecia
ção de V. ~. se aprovado, consubstanciará wna 
medida de elevado alcance na área do Serviço 
de Saúde. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
&, Senhor Presidente, os protestos do meu mais 

_profundo reispeito. - General-de-Exército Paulo 
Campos Paiva, Ministro de Estado Chefe dQ_Es
tado-Maior das Forças Armadas. 
AvisO n9 332A-SUPAR. 

Em 25_ de agosto de 1987. 
A Sua Exl' o Senhor 
Deputado Paes de Andrade "'- _ 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos O_epu
tados 
BrasJ1ia-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a hora de encaminhar a essa Secretaria 

a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da Repúbica, acompanhada de exposição de 
motivos do Sel'ihor Ministro de Estado Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, relativa a pro
jeto de lei que "altera dispositivos da Lei n~ 6.860. 
de 9 de dezembro de 1980, gue dispõe sobre 
o Estatuto dos Militares". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' 
protestos de elevada estima e consideração :
Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabi
nete Ovil. 

iEGISLAÇÁO CrTADA 

LEI N• 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

Óispóe sobre o Estatuto d~ .~_tares. 
O PreSidE!ri.té da _República, faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a __ se
guinte (ei: 

ESTATUTO DOS l'liuTARES 
Art. _6]. A fu:n de manter a renovação, o equilí

brio e a regularidade de_ acesso nos diferentes 
Corpos, Quadros, Armas ou Serviços, haverá, 
anual e obrigatoriamente, um número fixado de 
vagas à promoção, nas proporções abaixo indi
cadas: 

I - Almirantes-de-Esquadra, G~nerais-d_~
Exército e Tenentes-Brigadeiros- 1/4 dos res
pectivos Corpos ou Quadros; 

U-Vice-Almirantes, Generais-de-Divisão e Ma
jores-Brigadeiros - 1/4 dos respectivos Corpos 
ou Quadros; _ 

U_t - Contra-Almirantes, Generais-de-Brigada 
e Brigadeiros - 1/4 dos respectivos C5lrpos ou 
Quadros; _ 

N - Capitães-de-Mar-e-Guerra e Coronéis -
no mínimo 1/8 dos respectivos Corpos, Quadros, 
Armas ou Serviços; 

V- Capitães-de-Fragata e Tenentes-Coronéis 
-no mínimo 1/15 dos respectivos Corpos, Qua
dros, Armas ou Serviços: 

VI-Capitães-de-CorVeta e Majores- no míni
mo 1/20 dos respectivos CorpOs, Quadros, Armas 
ou Serviços;e 

\111 -oficiais dos 3 (três) últimos postos dos 
Quadros de que trata a Jetrab do item I do artigo 
98, 1/4 para o últiino posto, no mínimo 1/1 O para 
o penúltimo posto, e no rrúnimo 1/15 para o ante
penúltimo posto, dos respectivos Quadros, exceto 
quando o último e o penúltimo postos forem Capi-
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tão-Tenente ou Capitão e Primeiro-Tenente, caso 
em que as proporções serão no mínimo 1/1 O 
e 112n. resPectivamente._ - ---

§ J9 O número de vagas para promoÇão obrig.ã: 
tória em cada ano-base para os postos relativos 
aos itens IV, V, VI e VII deste artigo será fJXado, 
para cada Força em decretos separados, até o 
dia 15 (quinze) de janeiro do ano seguinte. 

§ 29 A.s frações que reSulfãreffi- da aplicação 
das proporções estabelecidas neste artigo serão -
acionadas, cumulativamente, aos cálculos corres
pondentes dos anos seguintes, até completar-se 
pelo menos 1 (um) inteiro que, então será compu~ 
tado para obtenção de uma vaga para promoção 
obrigatória. 

§ 3o As vagas serão consideradãs abe-rtas: 
a) na data da assinatura do ato que promover, 

passar para a inatividade, transferir de C<?_rpo ou 
Quadro, demitir ou agregar o militar; 

b) na data fixada da Lei de Promoçôes_ de Ofi~ 
ciais da Ativa das Forçás ArrtrãdaS ou seus -reQula~ 
mentos, em casos neles indicados; e 

c) na data oficial do óbito do militar: 
Art 98. A transferência para a reserva remu

nerada, ex-offlclo, verificar-se-á sempre que o 
militar incidir' em um dos seguintes casos: 

[ -atingir as seguintes- idades-limites: 
a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 

para os oficiais dos Corpos, QuadrOs, AnTias- e 
Serviços não induídos na letrab: 
Postos Idades 

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e 
Tenente-Brigadeiro ··········~·····.................. 66 anOs 
Vice-Aimirante, GeneraJ-de-Divisão e Major-Briga-
deiro ........................... ~.......... _64- anos 
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadei-
ro .......................... u ....................... ._,. ...... ..-..o.>=---62 anos 
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel ..... 59 anos 
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel ......... 56 
a n o ~s 
Capitão-de-Corveta e Major .................... 52 anos 
Capitão-Tenente ou Capitão e Ofida!S Subalter-
nos ........................................................ -~- 48 anos 

b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de 
Oficiais Auxiliares da Armada (QOAA), do Quadro 
de Oficiais Auxiliares do CFN (QOA-CFN), do 
Quadro de Músicos_do CFN (QOMU-CFN), dos 
Quadros Complementares de Oficiais de Marinha 
e do Quadro de Práticos do Ministério da Marinha; 
no Exército, para os oficiais do Quadro Auxiliar 
de Oficiais (QAO); na Aeronáutica, para os Oficiais 
dos Quadros de Oficiais ESpeciaJistas, do Quadro 
de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica, do Qua~ 
dro de Oficiais Músicos (QOMU) e do Quadro 
de Oficiais de Admin1stração (QQAdin): 

Postos Idades 

Capitão~de-fragata e Tenente-CórOnef 
............... ~ _60_anos 

Capitão-de-C01veta e Major ............ ~ ........ 58 anos 
Capitão~ T enenf:e e Capitão .. : ..... ::-: .......... ~ '56 anos 
Primeiro-Tenente ........ ~ .. ~----- 54 anos 
Segundo-Tenente ......................... _~_~ -- 5Z ai-tOs 

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 
para as praças: 

Graduação Idade 

SuboficialouSubtenente .................... , .... 52-anos 
Primeiro-SargentoeTaifeiro~Mor ......... ~ 50anos 

SegundO-SafgeQto e Taifeiro de Primeira 
Oasse ....................................... " ....... w .. ,....... 48 anos 
-Te-tce,ro-Sargento e Talfeiro de Segunda 
Oasse ................. -~ ................... 47 anos 
Cabo .. ..~~-~;.._- 45 anos 
Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Oas-
Se ....................... ,, ___ ,...._. ......... _ ..... 44 anos 

""'"'"'"""""; .... ~··--· ---· -·---.-......... ~-..... .. 

LEI N'7 .503, 
DE 2 DE JULHO DE 1986 

Altera dispositivos da Lei n• 6.880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe so
bre o Estatuto dos MIUt.ares. 

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

e-eu ~ciono a seguinte lei: 

Art. 1 o Os incisos Vil do art. 61 e I do art. 
98 da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de -1980, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Att 6!. ----------··-···-·---········ 
VII-Oficiais doS 3 (três) últimos postos 

dos Quadros de que tratam as alíneas b, d 
_e f, do inciso I, do arl 98, 114 (um quarto) 
para o último posto,_no mínimo, 1/10 (um 
dédfrioY pai"a penúhlmo Posto e, no mfniino, 
11.15 (um quinze avos) para o antepenúltimo 
posto, dos respectivos Quadros, exceto 
quando o último e o penúltimo posto forem 
de CapitãO-Tenerue Ou de Capitão e Priinei
rCi-Tenente, caso em que as proPor-ções se
rão de, no mínimo, 1110 (um déclmo) e 1/20 
(um vinte avos), repectivaffiente. 

~Art·. 9.8. ·········--"····-····-·--······--·----··· 
I-atingir as seguintes idades-limites; 

. ·~ 

a) na Marinha, rlo Exêrcito e na Aeronáu
tica, para os oficiais dos Corpos, Quadros, 
Arrnãs e SerViços não induidos nas alíneas 
b, def: 

Postos Idades 

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército 
e Tenente-Brigadeiro .......... ,. ... uw... 66 anos 

_\!ice-Almirante, _General-de-Divisão e Major-
Brigadeiro ........................................... 64 anos 
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Bri-
gadeiro_ ............................................. y.. 62 anos 
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel 59 anos 
Capitão-de-Fragata e Tenente-
Coronel ................... ,............................ 56 anos 
Capitão-de-Corveta e Major ........... 52 anos 
Capitão-Tenente ou Capitão e Oficiais Subid-
terrios ................ ~ ............. ~·~·-· .. -·· 48 anos 

b) _ na MarirÍha, para os Ófidais do Quadro 
de" Oficiais Auxiliares da Armada (QOM), do 
CJ'uadio de OfiCiais Auxiliares do CFN (QOA
CFN) e dos Quadros Complementares de 
btidais de Marinha, de Quadro Farrnacêu
ticos_âo CSM 1QF-CSM) e do Q.u_adrO çie 
Ciriifgiões-Dentistas do CSM (QSD-CSM} 

Postos 

· - - Capitãõ-d(;fo_\ar-e-Guerra 
Capitão-de-Fragata ....... 

Idades 

62 anos. 
60arl0s 
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Capitão-de-Corveta .......................... 58 anos 
Capitão-Tenente ............................... 56 anos 
Prirrleiro-Tenente .............................. 54anos 
Segundo-Tenente ............................ _ 52 anos 

c) na Marinha, para as praças: 

Graduações Idades 

Suboficial .............................. ~---· .. -· 54 anos 
PrimeirO--SargeTito ............................ 52 anos 
Segundo-Sargento .................... ~··-· 50 anos 
Terceiro-Sargento ............................ 49 anos 
Cabo ......... ; ............. :. .... -·--·--- 48 anos 
J'Y\arinheiro ............................ ---··-· 44 anos 

d) no Exército, para os Oficiais do Quadro 
Corhplementar de OficiaiS (QCO) e cio Qua-
drõ Auxiliar de Ofic:i?J.is (QAO): .~- -

Postos Idades 

-córóhel ............................. _~ .. ---· 62 anos 
Tenente-Coronel ................... _____ .60anos 
Major ................ -·-.. -------··-·-·· 58.anos 
Capitão .................................. -··--·-·.. 56 anos 
Primeiro-Tenente .............................. 56 anos 
Segundo-Tenente ....... ~_, .... _______ 56 anos 

e) ~o Exército, p~ra as ptaças: 

Graduações Idades 

.Subtenente ....... ___ , __ ... ____ ~--SA anos 
Primeiro-Sargento e Taifeíro-Mor 52 anos 
Segundo~Sargento ~ Taifeiro de Primeira 
Classe ............................... ~----."50 anos 
Terceiro-Sargento ....... ___ ,___ 49 -anos 
Cabo e Taifeiro de Segunda Classe 48 anos 
Soldado ....................... ,. _______ , 44 anos 

f) na Aeronáutica, para os Oficiais do Qua
dro- de Oficíais FarmacêuticoS, -do Quadro 
de Oficiais-Dentistas do Quadro de Oficiafs 
de Infantaria da Aeronáutica, dos Quadros 
de Oficiais Especialistas e do QuadrÕ de Qfi. 
ciaíS de Administr~ção: -

Postos Idades 

Coronel ____ ,.......................................... 62 anos 
Tenente-Coronel .......................... _. 50anos 

_ _Major .................................. _ ... - ....... _ 58 anos 
Capitão ........ , .................... _.,.___ 56 anos 
Primeiro-Tenente .................. __..__ 56ailos 
Segundo-Tenente ............ , ....... -..... 56 .imos 

--g) na Aeroná!Jtjca, para as praças: 

Graduações Idades 

Suboficial ................... _,_____ 54 anos 
~i!Tleiro-SargentO e TaiÍeiro-Moi . 52 anos 
Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira 
Oasse ............................. _.................... 5Q anos 
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Terceiro-Sargento ............................ 49 anos· 
CaboeTaifeirodeSegundaClasse 48 anos 

Soldado de Primeira Oasse ~~...... 44 anos." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revqgam-se as disposições em con
trário. -JOSÉ SARNEY, Presidente da Repú
blica -José Maria de Amaral Oliveira. 

À Publicação 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 54, de 1987 

(1'1• 223/87, na Casa de origem) 

Altera o Omite da receita bruta anual 
das pessoas jurídicas e firmas Indivi
duais para o flm de sua caracterização 
como microempresas. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Arl 1" O caput do art. zo da Lei n" 7 .256, 

de 27 de novembro de 1984, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 29 Consideram-se nicroempresas, 
para os fms desta lei, as pessoas jurídicas 
e as firmas individuais que tiverem receita 
bruta anual igual ou inferior ao valor nominal 
de 10.000 (dez mil) Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tomando-se por referência 
o valor da OTN vigente no mês de julho de 
cada ano." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor nã deita de sua 
publicação. 

Art 39 Revogam-se as disPosições em con
trário. 

LEGJSU.ÇÁO CfTADA 

LEIN"7256, 
DE 27 DE NOVE/iiBR1JUE!lf84 -

Estabelece normas Integrantes do Es
tatuto da Microempresa, relativas ao tra
tamento diferenciado, simplificado e fa
vorecido, nos campos administrativo, 
tributário, previdenclárlo, trabalhista, 
credltído e de desenvolvimento empre
aarial. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO! 

Do tratamento favorecido à mlcroempresa 

Art. 19 À microempresa é assegurado trata
mento diferenciado, simplificadõ e favorecido, 
nos campos administrativo, tributário, previden
ciário, trabalhista, crediticio e de desenvolvimento 
empresarial, de acordo com o disposto nesta lei. 

Parágrafo único. O tratamento estabelecido 
nesta lei não exclui outros benefícios que tenham 
sido ou vierem a ser concedidos às microem
presas. 

Arl 29 Consideram-se microerilpresaS, para 
os fins d~ta lei, as pessoaS-jurídicas e as firmas 
individuais que tiverem Receita bruta anual igual 
o!dJrtferior ao valor nominal de 10,00 (dez mil) 

DlÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Obrigações Reajustáveis c;fo Tesouro Nacional:
ORTN, tomando-se por referência o valor desses 
titulas no mês de janeiro do ano-base. 

§ 19 Para efeito da apuração da Receita bruta 
anual, será sempre considerado o período de 
1~ de janeiro a 31 de dezembro do ano-base. 

_ -§ 29 No_ primeiro ano de atividade, o limite 
da Receita bruta será calculado proporcionalmen
te ao número de meses decorridos entre o mês 
da constituição da empresa e 31 de dezembro 
do mesmo ano. 

- -§ 39 A transformação da empresa, firma indi
vidual ou sociedade mercantil, em microrempre
sa, e vice-versa, não a implicará em denúncia 
ou outra restrição de contratos, como a locação, 
de prestação de serviços, entre outros. 

........................................... , _____ , 
À Publicação 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 55, DE 19117 

(I'!• 178/87, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

. ca) 

- Autoriza a doação de fração ideal de 
imóveJ situado no M.unicfplo de Juiz de 

~ Fora, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica ·a Poder EXecutivo autorizado a 

doar ao munidpio de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, a fração ide_al de 0,1848 de imóvel 
denominado "Conjunto Fabril Bernardo Mascare
nhas'~, situado na A.Venída Getúlio Vargas n" 250, 
com numeração suplementar pela Praça Antônio 
Carlosn"41 e Rua Paulo de Frontin n" 172, naque
le Município. 
-----..\rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação; 

Art.- .39 Revogain-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N> 183, DE 1987, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art 51 da Constituição F ed_erªl, 
tenho a honra de submeter à_elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro da Fazenda, 
o anexo projeto de lei que "autoriza a doação 
de fração ideal de imóvel situado no Município 
de Juiz de Forã, Estado de Minas Gerais". 

Brasilia, 7 de julho de 1987. -JoséSamey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 149, DE 18 DE 
JUNHO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA FAZENDA. 
E.Xcelentissíinõ Senhor Presidente da Repúbli

ca~ 

No anexO processO, cogita-se da doação ao 
Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Ge
rais, da fração ideal de 0,1848 do imóvel, denomi
nado "Conjunto Fabril Bernardo Mascarenhas", 
situado na Avenida Getúlio Vargas n9 250, --com 
n_umeração suplementar pela Praça Antônio Car~ 
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los n~ 4i e Rua Paulo de Frontin n9 172, naquela' 
municipalidade. 

2. A liberalidade almejada reveste-se do maior 
interesse para o aludido Município, haja vista tra
tar-se de imóvel considerado pelo mesmo de valor 
histórico inestimável, razão por que se pretende 
aproveitáu!o em serviços de utilidade pública mu
nicipal. 

3. Ressalte-se, outrossim, haver a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora investido cerca de dois 
milhões de cruzados (valor de março de 1986) 
no ·referido próprio nacional, visando, com isto, 
a impedir sua completa ruina. 

4. A Delegacia da Receita Federal em Juiz 
de Fora, o Serviço do Património da União e a_ 
Secretaria Geral deSte Ministério opinarri favora~ 
velmente àquela medida. 

5. Corri assim ser, tenho a honra de submeter 
à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem ao Congresso Nacional, 
acompanhado de anteprojeto de lei, consubstan-
ciando a medida preconizada. _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelêricia os protestos do meu mais profundo 
respeito - Luiz Carlos Bresser Pereira, Minis
tro da Fazenda. 

AVISO N• 189-sUPAR 

En'_17 dejl!1ho'de 1987. 
A S. EX' o SinhOr 
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmaia-aõs 
Deputados 
Brasília-DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a hoJU'êl: de encaminhar a essa Secretaria 

a mensagem do ExcelentíSsimo Senhçr Presiden
te da República, acompanhada de Expcx;ição de 
~tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen· 
da, relativa a projeto de lei que "autoriza a doação 
de fração ideal de imóvel situado no Município 
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" 
protestos de elevada estima e consideração. Ro
naldo Costa Couto, Ministro-chere_do Gabinete 
Ovil. 

À Publicação. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 56, DE 1987 

(No 179/87, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Aut<>mã o Poder EXecutiVo -a ãiUãn
zar, anualmente, os valores da subven
ção concedida ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro através da Lei n'? 
2.956; de 17 de novembro de 1956. 

O Coilgresso Nacional decreta~ 
Art. 1 ~ Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder, anualmente, através do Ministério da 
Cultura, subvenção no valor de Cr$ 6.000.000,00 
(seis milhões de cruzeiros) ao Instituto Hist6rico 
e Ge:ográficõ Brasileiro, associação civil sem fins 
lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. 

Parágrafo Unico. A subvenção de que trata 
esta Iei terá seu valor monetário reajustado anual
mente, segundo os mesmos critérios que o Po~ 
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EXeCutiVo vier a adotãr para a frxação da despesa 
orçamentária da União. 

Art. 29 Os recursos transferidos ao Jnstituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro por conta desta 
lei serão aplicados, exclustvamente, na publicação 
de livros e revistas, na montagem e realização 
de cursos•e exposições, na aquisição de doeu~ 
mentes e outros bens de valor histórico para seu 
acervo e na aquisição ou locação de equipamen
tos ou instrumentos necessários ao cumprimento 
de seus objetivos estatutários, vedada, em qual
quer hipótese, a realização de despesas com ·o 
pagamento de pessoal do seu corpo funcional. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se_ as disposições em con
. trário. 

MENSAGEM N• I 96, DE I 987 

ExcelentísSimos Senhofiis- -Membros do Con 
gresso Nacional: 

Nos termos do art 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de expo
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Cultura, o anexo projeto de lei que "autoriza 
o Poder Executivo a atüalizar, anualmente, os valoR 
res da subvenção concedida ao Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro através da Lei n~ 2.956, 
de 17-11-56". 

Brasllia, 17 de julho de 1987' - mysses GuiR 
marães. 

E.M. n' 15/87 
Em 8 de julho de I 987 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Digníssimo Presidente da República Federativa 
do Brasil 
Nesta. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliR 
ca, 

O lnsb.luto Histórico e Geográfico Brasileiro, a 
mais antiga entidade do gênero no mundo, fundaR 
do em 1838, vem prestando relevantes serviços 
à preservação da memória nacional através de 
estudos. pesquisas e atividades editoriais especia
lizadas, inclusive a reconhecida "Revista do Insti
tuto Histórico e GeográfiCó Brasileiro", já no seu 
3469 volUme. - -

Embora sociedade cM! sem fins lucrativos, o 
Instituto Histórico e GeOgráfico Brasileiro verri reR 
cebendo, desde o Império, subvençOes do GoverR 
no, para atendimento às suas múltiplas atividades 
técnico-científtcas. 

Atualmente, conta o Instituto com recursos no 
Orçamento da União, concedidos pela Lei do 
Congresso n?2.956, de 17 de novembro de 1956, 
cujos valores não são atualizados. 

Para assegurar a continuidade da contribuição 
do Governo Federal nas atividades da Entidade 
e, ainda, de modo a que s_eja automática a corre
ção dos valores. disciplinando-se, também, a apli
cação desses recursos nas atividades-fms do Insti
tuto, submetemos à aprovação de Vossa Exce
lência o projeto de lei anexo, a ser encaminhado 
ao Congresso Nacional. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e respeito. - Celso 
Furtado. 

DiÁRiO DO CONGRESSO_ NAOONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

Aviso n1 204 - SUPAR. 
__ ~~~-~17.dé Júlhô de 1987 

Á-S. EX o senhOt 
Deputado Paes -de Andrade 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos DepuR 
tados · 
Brasilia - DF. 

Excelentissimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a mensagem do Excelent!Ssimo Senhor Presiden
te da Repúblíca, acompanhada de exposição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado da Cultura, 
relativa a projeto de lei"que "autoriza o Poder Exe
cutivo_ a atualizar, anualmente, os valores da sub
venção concedida ao Irlstituto Histórico ~ Geográ
fico Brasileiro através da Lei n~ 2..956 ... de 
17-IÍ-56". 

AproveitO a oportunidade para renovar a V. Ex• 
proteSfos de elevada estima e consideração, -
Ronaldo Costa Couto. Ministro-Chefe do Gabi
nete CiviL 

LEGfSU.ÇÃO CfT4DA 

· LEI N' 2.956, 
OE 17 OE NOVEfo\BRO OE !956 

- Majora -a subvenção concedida ao Ins
tituto Histórico e Geogr.lfk" Brasileiro 
e dá outras providêndas. 

O Presidente da República~ 
Féiço saber que o Congresso Nacional decreta 

e- eu sanciono a seguinte lei: 
Art 19 O .:iuxílio concedido ao Instituto Histó

rico e Geográfico Brasileiro, pela Lei n9 1.178-B; 
de 20 de dezembro de 1952, passa a ser de Cr$ 
3.000,000,00 {três milhões de cruieíios) anúciis, 
a partir do exercício de 1956. 

Art 29 Para cumprimento desta lei fica o Po
der "EXecutivo autorizado a abdr no cõiTente exer
cício, no Ministério- da Educação e Cultura, o créR 
ditO Suplementar de Cr~ 2.000.000,00 (dois mi
lhões de cruzeiros), para o que fica aumentada 
de igual quantia. na lei orçamentária de 1956, 
a dotação do Anexo 4, Subanexo 13 - 09.04.02, 
Verb_a 2, Consignação 2. tOO, SubconstQnaÇãO 
2. tOl - Auxilies - 7 - Outras Entidades .....:. 
7 -Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

Art. 39 Esta lei entra!-á em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições erri 
contrário. 

Rio de Jai'leiro, 17 de novembro de 1956; 135" 
dálridépendência e 68~ da República.-- JdSCE
Lil'IO KCIBITSCHEK - Clóvis Salgado -
José Maria Alkmlm. 

A Publicação. 

PROJETO DE LEi DA CÂMARA 
N• 57, DE 1987- Complementi!J" 

(No 10/87- Complementar, 
lia Casa de origem) 

(J?e iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre aposentadoria voluntá
ria, nas condições que especifica, aos 
seJVidores civis que trabalham em esta
belecimentos Industriais da Urtlão, pro· 
dutores de munições e explosivos. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art, __ l~ Os servidores civis de estabelecimen

tos industriais da União, onde se processe a fabri-

cªção ou a manipulação de pólvoras e explosivos, 
terão direito a aposentadoria com proventos inte
grais, desde que contem 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço ininterruptas ou não, em contat_o efetivo 
com explosivos e gases venenosos ou sob influênR 
cia desses em ambiente considerado insalubre. 

Art 2c São Válidos os atas de aposentadoria 
expedidos com base na Lei n" 3.382, de_ 24 de 
abril de 1958, após a promulgação-da Emenda 
Constitucional n" 1, de 17 de outubro de 1 969~" 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em con
trádc.-

MENSAGEM N' 288, OE 1987 

_ &ce!entíssimos Senh-Ores M;~bros. .do Con-
gresso Nadonal: . -

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de expo
sição- de motivos do Senhor Ministro de Estado 
do Exército, o anexo projeto dé" lei complementar 
que "dispõe sobre aposentadoria voluntária, nas 
condições que especifica, aos servidores civis que 
trabalham em estabelecimentos industriais da 
União, produtores de munições e explosivos". 

Brasllia, 2 de setembro de 1987.- José Sar-
ney, 

EXPOSiçAO OE MOT!VOSN• 55; OE 28 OE 
Jw:.Hb OE 1987; DO SENHOR MfNlSTRO 
OE E.STAPO 00 EXÉRCITQ, . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca: ---- - --

-A Lei no 3382, de 24 de abril de 1958, conferiu 
direito à aposentadoria aos 25 (_vinte _e cinco) anos 
de serviço aos servidores civis dos estabelecimen~ 
tos industriais da União, onde se processe a fabri
cação ou a manipulação de pó_l~oras e explosivos. 

Cóm base nessa lei, inúineros servidores deste 
Ministério TOram aposentados _e os atas respec
tivos foram julgados legais pelo Tribunal de Con
tas da União. 

A partir de-_ro-·ae OutUbro ae 1985, o (efEirido 
Tribunal de Contas Passou a negar registro às 
aposentadorias com fulcro na cjtada Lei n9 
3..38258;-por Coii.siáe-rai que-- a -vaHdãae -ae· tais _ 
aposentado-rias teria que sé respaldar erTI-léTCom
plementar, por força do art. 103 da ConStituição 
Federal. 

Em razão do entendimento daquela Egrégia 
Corte, muitas aposentadorias, quase uma cente
na, concedidas pelo Ministério_ do Exér<::ito com 
base na referida Lei n? 3.382, de 1958, ao serem 
julgadas pelo Tribunal de Contas da União, não 
lograram registro. Além disso, os remanescentes 
servidores das extintas fábricas (hoje íntegrantes 
da lffibel), expoStos permanentemente ao risco 
de explosão e à emanação de gases venenosos, 
terão de_ cumprir 35 (trinta e cinco) anos de servi
ço, para serem aposentados: 

É ç[e todo oportuno, por isso mesmo, que a 
matéria tratada na Lei no 3.382, de 24 C:le abr-il 
de, 1958, seja objeto de lei complementar que 
expressamente disponha a respeito. 

Assim sendo, Senhor Presidente, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de Vossa 
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EXcelência o induso projeto de lei complementar 
que consubstancia a medida proposta. 

Com profundo ·respeito. - Leônida$ Pires 
Gonçalves. 

Aviso n• 408/SUPAR 
Em 2 de setembro de 1987 

À S. EX' o Senhor 
Deputado Paes de Andrade -
DD. l~'..Secretário da 
Câmara dos Deputados 
Brasílta- DF. 

Excelentíssimo Senhor 19-Secretário: 
Tenho a honra de encaminha[ª essa-S~C~etaria 

a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, acompanhada de expoSição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado do Exér
cito, relativa a projeto de lei complementar que 
"dispõe sobre a aposentadoria volun~ria, nas 
condições que especifica, aos servidores civis que 
trabalham em estabelecimentos industriais da 
União; produtores de munições e explosivos". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" 
protestos de elevada estima e consideração. -
Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabi
nete Qvil. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.382, 
DE 24 DE ABRIL DE I 953 

Dispõe sobre a aposentadoria dos ser
vidores dvis que trabalham em estabele
cimentos industriais da União, produto
res de munições e explosivos, 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congre-sso Nadona1 decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1~' Terão direito à aposentadoria com 
vencimentos integrais, se o requererem, -os servi
dores civis dos estabelecimentos industriais da 
União, onde se processe a fabricaç_ão_.ou a mani
pulação de pólvoras e explosivos, desde que con
tem: 

a) 25 (vinte e cinc:o) anos cte serviço; H~ (veta
do). 

I>) vetado. . 
Art. 2~'-- O disposto ne_sta lei só abrange os Ser

vidores civis d_os referidos estabelecimentos que 
trabalhem em cantata efetivo com explosivos e 
gases venenosos, ou sob a influência desses, _em 
ambiente considerado insalubre, desde que o 
exercício da atívidade tenha preenchido, conse
cutiva ou parceladamente, as condições previstas 
nas alíneas a .. ~ (vetado). 

Art 3~' Esta lei entrará en:t __ ~gor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de_a_bril de 1956; 137"' da 
Independência e 70" da_ República. - JUSCE
UNO K(JBITSCHEK- Eurico de Aguiar Sa
les - Antonio Alves Câmara - Henrique 
Lott - José Carlos de Macedo Soares -
José Maria Alkmlm - Uiclo Melra - Mário 
Meneghettl-Clovts Salgado- Parslfal Bar
roso - Francisco de Melo - Mauricio de 
Medeiros. 

A Publicação. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 58, de.l987 

(N• 241/87, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

• C Altera dispositivos da Ld n• 4.504, de 
30 de novembro de 1964 .(Estatuto da 
Terra). · 

o-Oeongressci Nadonal decreta: 
Art I"' O art. 105 da Lei n9 4.504, de 30 de 

novembrO de. l964, _e seu § 29 passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 105. Fica o Poder Executivo autori-
---zado a emitir títulos, denominados Títulos 

da Dívida Agrária, distribuídos em séries au
tónomas, respeitado o limite máximo de cir
culação equivalente a 500.000.000 de OTN 
(quinhentos milhões de Obrigações do Te
souro Nacional). 

""'§"2;····~·~;·m~~ serão nomi~;t;~ 
ao portador e de valor nominal de referência 

.-eqUiValente ao-de5 (cinco), 10 (dez), 20 (Vin
te), 50 (cinqüenta) e 100 (cem) Obrigações 
do Tesouro Nacional ou outra unidade de 
correção monetária plena que venha a substi
tui-las, de acordo com o que estabelecer a 
regulamentação desta lei. 

-····················-···········-··· .. ·-----······--
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em con

trário. 
MENSAGEM N• 380, DE 1987 

Excelentíssimos Senhores Membros do· Con
gresso Naciona1: 

Nos termOS do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de _expo
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, o ane
xo Projeto de lei que "altera dispositivos da Lei 
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964". 

Brasília, 22 de outubro de 1987.- JoR Sar
ney. 

. Em n• 251/87 
Brasília, 21 de outubro ·de 1987 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, 

-térlfiõ a honra de submeter à superior conside
ração de Vossa Execelência proposta para o ade
quado financiamento das desapropriações de ter· 
ras decorrentes da implantação do Plano Naciona1 
de Reforma Agrária - PNRA 

2.- A Constituição Federal, em seu art. 161, 
dispõe que a "União poderá promover a -deSapro
Pri~ão da propriedade territorial rura1, mediante 
pagamento de justa indenização, fixada segundo 
os critérios que a lei estabelcer, em títulos espe
ciais da dívida pill>llca, com cláusula de exata 
correção monetária, resgatáveis no prazo de vinte 
anos, em parcelas anuais sucessivas, asssegurada 
a sua aceitação, a quaJquer tempo, como melo 
de pagamento até cinqüenta por cento do impos
to territoria1 rural e como pagamento do preço 
de terras públicas". O parágrafo 19 do referido 
artigo estabelece que "a lei disporá sobre o volu
-rne~anaar ou periódico daS emissões dos títulos, 

suas caracteristicas, taxa de juros, prazo e condi-
ções de resgate". _ 

3. A Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de t964 
-Estatuto da Terra, em seu art. 10.5, estabelece 
que "é o Poder Exe_cutivo autorizado a emitir títu~ 
los, .denominado~ d~ Títulos da 9fvida Agrária, 
distribuídos em séries autônomas, respeitado o 
limite máximo de ciculação de Cr$ 
300.000.000,00 (treZentos bilhões de cruzeiros)". 
Dispõe ainda a referida lei a respeito das caracte~ 
rísticas dos títulos, taxas de juros e condições 
de resgate. 

4. Do surgimento do Estatuto ·da Terra atê 
o advento da Nova República, a política fundiária 
levada a efeito pelo Poder Públtco Federal deu 
prioridade absoluta à ocupação de terras devo
lutas da União, .em especial nas Regiões Norte, 
Noroeste e Centro-Oeste, via projetas de coloni
zação oficial, e à regularização de ocupações de 
posseiros, tanto em terras públicas da União co
mo em terras sob jurisdição dos Estados, neste 
último caso via convênios de cooperação técnica 
e financeira entre o Instituto Nacional de ColOni
zação e Reforma Agrária (INCRA) e os Govemos 
estaduais. Sob a égide de tal política fundiária, 
o linlite autorizado de emissão de IDA. devida
mente atualizado em sua expressão monetária, 
não representou problema maior à execução da 
referida política haja vista o volume relativamente 
pequeno de terras desapropriadas vis-8-vis a utili
zação de terras devolutas para o assentamento 
de trabalhadores e pequenos produtores rurais. 

5. A ênfiise quase absoluta dada pela política 
fundiária às ações de colonização .e de _regulari~ 
zação fundiária, a despeito de seus méritos, pro
vou-se insuficiente para a resoluç_ão dos agudos 
problemas que ainda hoje, em escala ampUada, 
marcam a questão agrária no Brasil. Tal situação 
fez com que o Governo da Nova República, a 
partir de agudo senso de percepção da rea1idade, 
viesse a apróvar ·o Plano Nacional de Reforma 
Agrária- PNRA O PNRA, ademais de consagrar, 
em caráter complementar, a continuidade das 
ações de colonU::ação e de regularização fundiária. 
assume, concretamente, em caráter prioritário, o 
Programa de Assentamento de Trabalhadores Ru~ 
rais, tanto em terras públicas como em terras 
sob o domínio de particulares legalmente passi
veis de desapropriação por interesse social. Nesse 
sentido, os Planos Regionais de Reforma Agl'ária, 
aprovados por Vossa Excelência estabelecem me
tas a serem cumpridas, recentemente modifica
das pelo Programa $ Ação Governamental -
PAG, segundo as quais deverão ser assentados, 
no periodo de 1987 a 1991, I milhão-de fammas 
de trabalhadores rurais. A superficie estimada .é 
de 30,7 milhões de hectares, destribuídas: (a) Nor~ 
deste 13,508 milhões.de hectares; (b) Norte 7,061 
rililhões de hec:tares; (c) Sude_ste 3,070 rn_ilbões 
de hectares; _(d) Sul 1.~35 milhão de heçtares; 
e Centro-Oeste 5,526 milhões de hectares, ao 
custo de desapropriação de aproximadamente 
Cz$ 212,255 bilhões tomando-se o preço médio_ 
do hectare, hoje! nas diversas regiões, correspon
dendo a 500 milhões de Obrigações do Tesouro 
Nacíonal- OTN. 

6. Diferentemente do que ocorreu no passa
do, a execução do PNRA com a modificação feita 
pelo PAG, exigirá a mobilização de recursos fun
diários, via desapropriação por interesse social,, 
em volumes que excedem em muito o limite cor- , 
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respondente à emissão de TOA atualmente per
mitida pela Lei on 4.504. 

7. Estudos procedidos pelo Ministério- daRe
forma e do Desenvolvimentc:íPLgrário e pelo Insti
tuto Nacional de ColonizaÇão e Reforma Agrária 
- lNCRA, indicam que o-Saldo atualmente dispo
nível de TDA serâ sufuciente apenas para· o pras- -
seguimento das ações de desapropiiação a curtc:j 
prazo. A viabilidade do atingimento das metas 
estará, intrinsicamente, na dependênc!a (a) dos 
valores reais que venham a ser determinados para 
o preço justo da terra quando da concretização 
dos process-os: de desapropriação, inclusive na
queles em -que haja a concorrência do Poder Judi
dário; (b) do volume real de terras que venha 
a ser objeto de desapropriação e sua localização, 
haja vista o diferencial locadonal dos preços das 
terras e (c) da incidência de acordos entre o poder 
exporpriante e os expropriados, os quaís podem 
determinar condições mais vantajosas do ponto 
de vista do pre-ço mais ajustado da terra, provavel
mente a um custo de maior rapidez temporal de 
resgatE~: 

8. A vista do exposto e----:considerando o caráter 
prioritário da desapropriação por interesse social 
na concretização do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, com as metas faxadas pelo PAO, submeto 
à superior consideração de Vossa Excelência pro
posta no sentido de enviar ao CongressO Nacional 
mensagem contendo alteração na redação do art. 
105 e seu § 2° dit Lei n~ 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, cuja iniriuta é anexada à matélia, enca
reço a Vossa Excelência seja solicitado ao Con
gresso Nacional a aplicação do caput do art. 51 
da Constituição Federal -regime de urgência. 

Aproveito a ensejo para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do mais profundo respeito. 
-Jader Fontenelle Barbalho, Ministro de Es
tado de Reforma -e do D-e-senvolvimento Agrário. 
Agrário. 

Aviso nn 795-SUPAR. .. 
Em 22 de outubro de i 987 

A Sua Excelência o Senhor -
Deputado Paes de Andrade _ 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados 
Brasília-DF. 

Excelentíssimo Senhor Erimeirõ-Secretário: -
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, acompanhada de exposição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado da Reforma 
e do Desenvolvimento Agrário, relativa a projeto 
de lei que "altera dispositivos da Lei no 4.504, 
de 30 de novembro de 1964". 

Aproveito a oportunidade para ren9var a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- Ronaldo Costa Couto, Min1stro-CheJe 
do Gabinete Civil. --

LEGISU.ÇÃO CTT ADA 

LEI N-4.504, DE30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o Estatuto da Tena, e 
dá outras providências. 

Art. 101. As taxas .devidas pelo legitimante de 
posse em terras devolutas federais, constarão de 
tabela a ser periodicamente expedida pelo lnsti~ 
tuto Brasile.iro_de Reforffiã Agrária, atendendo-se 
à ancianidade da posse, bem como às diversifi
cações das regiões em que se verificar a respec
tiva díScrifninação. 
~M- 102. ·-Os difeitoS dos legítimos possuido

res de terras devolutas federais estão condicio
nados ao implemento dos requisitos absoluta
mente indispensáveis da cultura efetiva e da mora-
da Ji:abitual. - -

TITULO IV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 103. A aplicação da presente lei deverá ob
jetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordenação 
do sistema agrário do País, de acordo com os 
princípios da justiça social, conciliando a liber
dade de iniciativa com a valorização do traba]ho 
humano. 

§ 1 ~ Para a plena execução do disposto neste 
artigo, o Poder Executivo,-através dos órgãos da 
sua adrninlstrãção centralfzada e descentralizada, 
deverá prover--no sentido de facultar e garantir 
todas as atividades extrativas, agrícolas, pecuârias 
e agroiOdustriais, de modo a não prejudicar, direta 
ou indiretamente, o harmónico desenvolvimento 
da vida ruraL 

§ 29 Deçtro dessa orientaç~o. a implantação 
aos serviços e trabalhos previstos nesta lei proces
sar-se-á progressivamente, seguindo-se os crité
rios, as condições técnicas e as prioridades faxa.das 
pelas mesmas, a fim de que a politica de desenvol
vimento rural de ryeii.hunl modo tenha solução 
de_continuidade. . __ --

§ 3~ De acordo com os princípios normativos 
deste_ artigo e dos parágrafos anteriores_ será dada 
prioridade_à_elaboração_do zoneamento e_ doca
dastro previstos_ no Titulo II, Capitulo IV, Seção 
III, desta lei. 

Art. 104. O .Quadro de servidores do lnsituto 
Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de 
pessoal dos órgãos e repartições a ele incorpo
rados, ou para ele transferido, e de pessoal admi
tido na forma da lei. 

-§ 1 e O disposto neste artigo não se aplica 
aos cargos ·ou funções _çl!Jos ocupantes estejam 
em exerdcio- corno requisitados nos menciona
dos órgãos incorporados ou transferidos, bem co
mo aos funcipnáfi~ públicos civis ou militares, 
assim definidos pela legislação especial. 
-- § 29 O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em 
regime especial de trabalho e salário, dentro das 
dotações orçamentárias próprias_, especialistas 
necessários ao deSemPenho de atividades técni· 
·cãs ·e_cienb1iCaS pcka cuja execução não dispuser 
de servidores habilitados. 

§ 3o . O Instituto Brasileiro de Refo_rrna Agrária 
poderá requisitar servidores da_administração 
centralizada_ou desçentralizF~:dÇJ.,_sem prejuizo dos 
seus veoçimentos, direitos e vantagens. 

§ 49 Nenhuma admissão de pessoal, com ex-
............................ Q .................................................. , ••••••• - -ce-ção do parágrafo segundo, poderá ser feita se-

Art 100. O título de domínio expedido pelo 
Instituto_Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro 
do prazo que o Regulamento estabelecer, trans
crito no competente RE!Qistrõ Geirál de fmóvefs. 

não 'mediante prestação de concurso de provas 
ou de títuJos e provas. 

§ 59_ Os_ servidores da Superintendência da 
Política_Agrárla (SUPRA), pertencentes aos qua-

dros do extinto Instituto Nacional cl.e Imigração 
e Colonização (INIC), e do Serviço Social Rural 
(SSR), poderão optar pela sua lotação em qual
quer órgão onde existirem cargos ou funções por 
eles ocupados. 

Art. 105 . .I:: o Poder Executiv-O autorizado a 
emitir títulos, denominados de Títulos _da Dívida 
Agrária, distribuídos em séries autônomas, respei
tado o limite máXimo de circulação de Cr$ 
300.000.000.000,00 (trezentos bilhó"es de· cruzei-
ros). ___ _ 

§ 1 o Os títulos de que trata este artigo vence
rão juros de_ s~is por cento a doze por cento ao 
ano, terão cláusula de garantia contra eventual 
desyalorização da moeda, em função dos índices 
faxados pelo Conselho Nacional da Economia, e 
poderão ser utilzados: 

a) em pagamento de até cinqüenta por cento 
do Imposto Territorial Rural; 

b) em pagamento de preço de terras públicas; 
c) em caução para garantia de quaisquer con

tratos, obras e serviços celebrados com a União; 
d) c_omo fiança em geral; 
e) _em ç~uç_ão _com-º garantia de empréstimos 

ou financiamentos em estabelecimentos da 
União, autarquias federais e sociedades de econo
mia mista, em entidades ou fundos de aplicação 
às atividades rurais criadas para este fun; 

f) em depósito, para assegurar a execução 
em ações judiciais ou administrativas. 

§ 29 . Esses títulos serão nominativos ou ao 
portador e de valor nominal de Cr$ 50.000,00 
(cirlqüenta mil cruzeiros), Cr$ 100.000,90 (cem 
mil cruzeiros), Cr$ 200.000,00TdUzentos mil cru
zeiroS), Cr$.500..000,00 ( (juinlientos mil cruzeiros) 
e Cr$ 1.000~000~00 n.im milhão de cruzeiros), de 
acordo com o que estabelece a regulamentação 
desta lei. 

§ 3~ Os títulos de cada série autônoma serão 
resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva 
colocação em prazos variáveis de_cinco, dez, quin
ze e vinte anos, de confonnidade J:om o que esta
belecer a regulamentação desta lei. Dentro de 
uma mesma série não se poderá fazer diferen
ciação de juros e de prazo. 

§ 4o Os orçamentos da União, a partir do rela~ -
tivo ao exercício de 1966, consignarão verbas es
pecíficas destinadas ao serviço de juros e amorti
zações decorrentes desta lei, inclusive as-d_otaçôes 
necessárias para cwnprimento da cláusula de 
correção monetária, as quais serão distribuídas 
automaticamente ao T escuro Nacional. 

§ 5~ O Poder Executivo, de acordo com auto
riZação e ãs norrrias constantes _deste artigo e 
dos parágrafos anteriores, regulamentará a expe
dição, condições e colocação dos Títulos da Dívi- . 
da Agrária. -

Art,. 1 06._ A lei que for baixada para institucio
nalização do crédito rural identificado nos termos 
do art. 63 faxará as normas gerais a que devem 
satisfazer os fundos de garantia e as formas permi
tidas para aplicação dos recursos provenientes 
da colocação, relativamente aos TítuJos da Dívida 
Agrária ou de Bônus Rurais, emitidos pelos gover~ 

_noS _estadJJãiS; para qUe estes possam ter direito 
à desobrigaÇão da União Federal 

Art. 107. Os litígiOS jUdiciais entre proprietá
rios e arrendatários rurais ob_edecerão ao rito pro
cessual previsto pelo art. 685, do Código de Pro
cesso Qvil. 
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§ 1 o Não terão efeito suspensivo os recursos_ 
interpostos quanto às decisões proferidas nos 
processos de que trata o presente artigo. 

§ 2ç Os litígios às relações de trabalho rural 
em gerai, inclusive às reclamações de trabalha~ 
dores agrícolas, pecuários, agroindustriais ou ex-

Art. 29 Esta resOlução, cuja vigência expira a 
31 de jãrieiro -de 1991~ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em con-
trário. ----

Justlftcação 
trativos, são de competência da Justiça do Traba- Decorrente da instação da Assembléia Nacional 
lho, regendo-se _o seu processo pelo rito preces- Constituinte, que deú origem à Resolução n~ 118?, 
suai trabalhista. as Comissões Permanentes do Senado Federãl 

Art. 108. Para fins de enquadramento serão ficaram sobrestadas até-ulterior deliberação do 
revistos, a partir d.a data da publicação desta lei, Plenário. 
os regulamentos, portarias, instruções, _circulares Como a duração dos mandatos dos membros 
e outras disposições administrativas ou técnicas das citadas Comissões é de dois anos e, tendo 
expedidas pelos ministérios e repartições. já decorrido 0 primeiro ano sem o seu funciona-

.............................................................. , ............... -u ••••• ,=-mento regular, mutilando, assim, a sua duração, 
A publicação. - toma-se necessário uma recomposição no tocan-

.. te ao período de mandato, a fim de melhor orien-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA tar os trabalhos desses órgãos técnicos, os quais 

n9 59 de 1987 estariam prejudicados em- seu funcionamento, 

(n~ 255/87, na Casa de origem} 

Dispõe sobre: a obrigatoriedade de 
abertura de concurso de proJetos arqui
tetõnlcos para edllldos públlcos do Go
verno Federal e dá outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 'i' Nenhum projeto arquitetônico, para 

edificação de _ediffcios públicos da administração 
federa] direta, indireta e fundações mantidas pela 
União será levado a defeito sem abertura de con
curso' a profissionais registrados nos Conselhos 
Regionais específicos. _ . - - . . _ ~- . 

Art. 2~ Ecetuam8 se os projetas arqmtetõm
cos, feitos por profissionais dos quadros o~dais 
das repartições do Governo Federal, arqu_1tetos 
ou engenheiros, registrados nos Consell)ps ReM 
gionais da categoria. ~ . 

Art. 3" As comissõe_s ju1gadoras serao mte
gradi:ls, obrigatoriamente, por un; represe~tante 
do Conselho Federal de Engenhaf!a_ e Arqu1tetura 
e Agronomia. 

Art. 4? Haverá ampla divulgação do concurso 
de projetas pelos órgãos de comunicação social 
da administração federal. 

Arl 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. .. _ . 

Art. 6" Revogam-se as disposições em con-
trário. --

APubllcação 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n• 443, de 1987 

Altera, temporariamente, o man· 
dato dos Membros das Comissões Per
manentes. 

O Senado Federa] resolve: _. _ . _ . 
Art. 1" As Comissões Permanêntes de que 

trata o art 73 do Regimento Interno, que não 
foram constituídas em decorrência_ do disposto 
no art.5_" da Resolução n"l/87 do Seriado Federal, 
terão, após a sua instalação, o mandato dos Mem
bros que as compõem, coincidente com o final 
da presente legislatura. 

§ 1" O disposto neste artigo não se aplica 
à Comissão Diretora. 

§ 2? As alteraçõe_s de_correntes deste artigo 
não impdem o cumprimento do disposto nos arti
gos 86 e 90- ao Regimento Interno. 

diante da instalação tardia, dos mesmos, decor
rente - como dissemos - dos trabalhos da 
Constituinte. 

Com a medida que ora propomos, seja qual 
for o sistema de governo a ser adotado, o Senado 
Federal, ein seu funcionamento ordinário, poderá 
constituir as suas Comissões, de fOrm~ que elas 
possam desenvolVer as suas atividades téCnicas, 
livres de uma reformulação-de sua composição, 
decorrente da curta duração do mandato de seus 
membros, o que bem justifica a adoção da me
dida pretendida pelo presente Projeto de Reso
luç~o. 

A me-dida, na forma em ciue está vazado o pre
sente Projeto de Resolução, por si só, diz da neces
sidade dó seu aColhimento por parte dos nossos 
ilustres pares, uma vez que tem por único objetivo 
o de oferecer a melhor funcionalidade às Comis
sões Técnicas do Senado Federal, que sofreram 
fraturas de duração do mandato de seus mem
bros e, Por isso mesmo, justificada está a recom
posição pretendida. 

Em face dessas razões, esperamos contar com 
o indispensável apoio dos Senhores Senadores, 
a fim de qUe se converta ~m Resolução o Projeto 
ora proposto. - --

Sala de Sessões, 16 "de dezembro de 1987. 
-Senador Mendes Canale. 

COMUNICAÇÃO 

Brasília, 17 de dezembro de 1987 

Oficio n" !59/87-GSOP 
ExCelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
MO. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia, para comunicar, de acordo com o disposto 
hd aif. -43,-alínea "a" do Regiinento Interno, que 
me ausentare r dos trabalhOs da Casa a partir do 
dia 21 de dezembro de 1987 a 5 de janeiro de 
1988, para-breve viagem ao estrangeiro, em cará
ter particular. 

Atenciosas saudações, 

Brasília, 17 de dezembro de 1987. - Senador 
Olavo Pires, Vice-uder do PMDB. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO_ SR. 
DIRCEU CARNEIRO NA SESSÃO DE24 DE 
NOVEMBRO DE 1987. E QUE, ENTREGUE 
À REWSÁO DO ORADOR, SERIA PUIIUCA
DO POSTERlORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Nós queríamos trazer à reflexão deste _Senado 
Federal, uma das questões que têm preocupado 
muito os brasileiros neste momento, particular
mente os empresários ligados à questão da Infor
mática e do Governo brasileiro de um modo geral, 
que é relativa às retaliações oferecidas pelo gover
no arilerícano aos produtos brasileiros lá comer
cializados. E as ameaças de retaliações saíram 
de um modo sul generls, isto é, porque não 
seguiram· os caminhos diplomáticos normais _e, 
portanto, acabou saindo num vazamento, numa 
transpiração pela imprensa e que, evidentemente, 
tem aspectos muito claros nas suas intenções; 
criar o pânico do lado de cá, para nós brasileiros 
ligados a uma economia do Terceiro Mundo e 
que estamos nos primeiros passos à busca de 
uma forma mais adequada para o desenvolvi
mento do nosso País e, também, de interesse 
do poVo brasileiro. 

A questão da tecnologia é a questão do mo
mento. Se no passado quem detinha as informa
ções, detinha o poder, e exemplifico _com o Egito, 
onde os detentores àas informações detinham 
também o pOder; posteriormente passamos pela 
propriedade- quem detinha a proprledade deti
nha um certo poder; na Era Industrial, quem de
tém os meios d_e produção, detém o poder; hoje 
estamos voltando para quem detém as informa
ções, detém o poder. É por isso que as informa
ções são uma das coisas mais importantes, são 
as matérias-primas mais importantes que temos 
hoje para trabalhar os nossos projetas nacionais. 
Se a população mundial leva cerca de 30 anos 
para dobrar o seü número, se a oferta de energia, 
norma1mente, tem um ciclo de necessidade de 
dobrar a sua oferta de 15 a 17 anos, as Informa
ções dobram no Planeta, na sua quantidade, a 
cada 14 meses, Isto é, em um pouco mais de 

-cun-·ano, as informações disponíveis no nosso Pla
neta dobram de quantidade. 

·-ora, nó,slii'lbemos-que hoje o principal produto 
das trocas comei'ciais, principalmente entre os 
países -desenvolvidos, são inform~ções sob a for
ma de tecnologia oU sob as mais diversas formas. 
Hoje, os produtos já não se mede~ pela sua quan
tidade de matéria-prima ou pela en~rgia embutida 
ou pela mão-de-obra embutida, mas pelo conhe
cimento que cada um deles tem· embutido -
informações e tecnologias, portanto. 

Desse modo, estamos enfrentando aquilo que 
tínhamos mesmo que enfrentar, enfrentando a 
economia americana que, tendo perdido espaço 
para as_ diversas outras economiaS dos seus alia
dOO, priilcipalmente os japoneses e,_em parte, os 
europeus - basicamente os alemães, ingleses, 
franceses - tem, evidentemente1 no japonês, o 
concorrente_ que não s6 lhe subtraiu boa parte 
do mercado externo americanO, como também 
do seu próprio mercado interno. 

As definições da política externa americana, em 
termOs de comércio, são muito claras e não cau
saram dúvidas e surpresas a ninguém, porque 



3800 Sexta-feira 18 

os americanos pensam, escrevem e publicam. 
De mOdo que não é surpresa para brasileiros, 
nem para japoneses, nem para europeus, as reta
liações ou as defesas dos interesses do império 
americano em relação às demais economias. Eles 
desejam continuar sendo dominadores. 

Os Estados Unidos tiveram dificuldades com 
todos _os seus aliados, com todos os seus parcei
ros çomerciais, que acabaram entrando para uma 
competição, de algum modo, com a economia 
amertcana. O Brasil é apenas uma ou mais uma 
dessas economias que acabam se chocando com 
os interesses da economia americana. 

De modo que nós, brasileiros, estamos dando 
os primeiros passos nessa área, que é a mais 
importante do ponto de vista dos interesses eco
nómicos e do bem-estar do povo brasileiro, por
que pela tecnologia passa tudo- passa a educa~ 
ção, pas_sa_a qualidade de vida, passa a riqueza, 
passa, enfim, o nosso bem-estar de modo geral. 

O Sr. Leopoldo Perez- V. E'Jr permite um 
aparte, nobre Senador Dirceu Carneiro? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Com todo 
o prazer ouço o ilustre Senador Leopoldo Perez. 

O Sr. Leopoldo Perez - Alguns dos mais 
notáveis nipon61ogos da atualidade, ao estudarem 
o desenvolvimento da cultura japonesa, dizem 
que o que a caracteriza é a capacidade de absorver 
os conhecimentos e a tecnologia de outras cultu
ras, ·adaptando-as aos interesses do Japão. Veja 
V. EX' que, no que .diz respeito à corrida econô
mica e te_cnológica, os Estados Unidos perderam 
a guerra no momento em que forçaram o Japão 
a assinar um tratado de paz. Como isso ocorreu? 
No desejo de retirar qualquer possibilidade de 
restauração do império japonês - império que 
eu digo no sentido econômico e político da pala
vra, em termos do domínio da Ásia -os Estados 
Unidos proibiram o Japão de manter uma força 
armada, salvo cerca de cem mil homens para 
assegurar a ordem interna. O que fez então o
povo japonês? Distribuiu seus téCnicos pela Euro
pa e pelos Estados Unidos, por todas as grandes 
universidades do mundo, pegou toda a parte do 
PIB que era .aplicado nas forças armadas, jogou 
em tecnologia e no seu desenvolvimento indus
tria] e hoje cria, realmente, a maior potência eco
nómica e tecnológica do Globo. Não poderia o 
Brasil obrar de forma diferente. E nesta corrida 
finaJ, para a criação e para a sustentação da socie
dade pós-industrial, ou o Brasil trata de preca
ver-se e de entrar no mundo desenvolvido de uma 
vez. por todas, ou nós nos perderemos para todo 
o sempre. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -As observa
ções que s6 enriquecem estas nossas reflexões 
de hoje, do Senador Leopoldo Perez, confirmam 
exatamente a linha que nós vínhamos desenvol~ 
vendo neste pronunciamento e lembram a força 
do Império Romano, quando subjugou os gregos 
pelas armas, mas também nos lembram, ao mes
mo tempo, os gregos que acabaram ganhando 
a guerra cultural dos romanos, pois a própria Ro
ma teve que absorver a cultura helênica. Portanto, 
os gregos, se perderam a primeira guerra, ganha
ram a segunda. Os americanos ganharam a guer
ra, pela bomba atómica, dos japoneses, e estão 
perdendo a guerra tecnológica, a guerra do aca
bamento dos produtos, a guerra da informação 
embutida no produto comercial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1987 

De modo que compreendemos a situação 
americana com as sUas enormes dificuldades do 
ponto de vista económico, do ponto de vista dos 
seus déficits na balança comercial, em relação 

- aos seus problemas internos. Isto, mais cedo ou 
mais tarde, iria acontecer com o Brasil. Este é 
o preço que o nosso País paga por assumir essa 
postura de busca tecnológica, de conquista não 
só de outros mercados, mas, também e principal
mente, da conquista de um nível de tecnologia 
apropriado ao nosso País. 

O Brasil é, atualmente, e será muito mais no 
futuro, um dos melhores e maiores mercados 
de informática do Planeta. Sabem bem os ameri
canos que eles estão tomando medidas, agora, 
enquanto as nossas acumulações de conheci
mento ainda são pequenas, porque é mais fácil 
agora do que mais tarde, quando tivermos já acu
mulado muitas informações e, portanto, com uma 
sJtuação de melhor poder de barganha do que 
hoje. _ ___ o 

O que é desproporcional, me parece, afora esta 
que-stão que acho normal, embora devamos estar 
preparados para Isso - sem pânico -, são as 
sanções propostas pelo Governo americano, pela 
Seção 301, de 1974, onde essa legislação ameri~ 
cana é muito mais violenta do que qualquer uma 
das sanções que nós brasileiros poderíamos pen
sar em tomar com relação à economia americana 
ou em relação a qualquer outra economia. 

Está nesta Casa um projeto do Senador Severo 
GomeS, qüe aponta algUmas alternativas para res
ponder a esse tipo de retaliação que é muito me
nor do que a Seção 301- âa Lei de Comércio 
Americana; lá, se pode tudo. O Presidente pode 
definir tudo, até a guerra. De modo que nós, aqui, 
com a elaboração de instrumentos muito mais 
suaves, temos que apressar a definição desse ins
trumenta] institucional, para fazermos frente a isso 
que vai ser urna questão comum daqui para fren
te, para o nosso País, com relação aos nossos 
concorrentes em questões comerciais, principal
mente _o_s países do chamado Primeiro Mundo. 

0-Sr~-Ronan Tito.....:. Permite V. ~um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Com muito 
prazer, ouço o nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - IJustre Senador Dirceu 
Carneiro, a admiração qUe tenho por V. Ex!' data. 
do tempo em que V. Ex~ assumiu a Prefeitura 
de Lajes, em Santa Catarina, e iniciou aquele tra
baJho extraordinário de democracia participativa, 
com as portaS da prefeitura abertas ao povo, para 
que dissesse as suas reais necessidades, aquilo 
que queria que fosse feito com o dinhelro arreca
dad<?, dele, povo. V. EX', como Deputado Federal, 
honrou aquela Casa e honrou-me, particularmen
te, com a sua companhia, com a sua presença 
e com a sua postura de homem independente, 
patriota, que quer o bem deste País e também 
me coloco nessa flieira. Nobre Senador, ficamos 
durante 23 anos, -no mínimO, numa condição de 
subserviência total quanto à questão de trocas 
no mercado internacional. Se V. Ex~ verificasse 
alguns números de exportações nossas, de valo
res que foram, com o tempo, erudidos não só 
pela inflação internacional do dólar, mas também 
pela desvalorização, numa seqüência terrive1, dos 
valores da matéria-prima; e, por outro lado, se 
verificarmos os custos, que a cada dla sobem 

mais, náo só dos materiais indu.Striaüzados, mas 
também dos serviços que exportam para nós as 
nossas centrais, verías que uma nova ordem eco
nômica internacional se impõe. Não estou que~ 
rendo bancar o Dom Quixote e dizer que nós, 
os brasileiros, vamos determinar neste momento 
uma nova ordem social. Apenas gostaria de dizer 
e afirmar, nobre Senador, que, s·e- aceitarmos pas
sivamente essa ordem imposta pelas economias 
centrais às economias periféricas, vamos ficar co
mo o cachorro que corre atrás do rabo, a vida 
inteira rodando, procurando onde está a causa 
de seus m~e$. Ainda ontem citei aquí um exem~ 
pio da questão dos minérios de ferro. O Brasil 
fornece, atualmente, 33% do minério ~e ferro 
consumido no mundo. Se nós tomarmos os pre
ços do mercado em 1922 e compararmos com 
os preços_ de hoje, veremos que o minério de 
ferro, hoje, custa 1/6 do qUe custava -naque-la-épo
ca. Subsidiamos õ nosso minério de ferro para 
que os japoneses pudessem pavimentar as suas 
ruas -COm chapas de ferro, como pude_pres~nciar 
no centro de Ginza, em Tóquio. E outras coisas 
seráo feitas com as nossas matérias.:primas até 
o dia em que elas serão substituídas, corno acon
tece_ hoje com o cobre do Chile, quando toneladas 
de cobre são substituídas por fios _de fibra ética. 
Twe oportunidade, recentemente, de ir a Roma, 
a convite do governo italiano, e lá debater, na 
Câmara dos Deputados, a questão da ordem eco
nôrnica. Não é possível continuar esse sistema 
de trocas, não é possível criar nada ma!s cruel 
do que a questão das trocas. E a qUestao,-tam~ 
bérn, dos juros. Primeiramente se afrãí o investidor 
para o prime rate, que chegou a ser neg~vo, 
mas, inicialmente, foi oferecido Um prime rate 
de 0.8 ao ano de 2.5 ao ano;- que era naquele 
momento interessante para o nosso País. Mas 
parece, mais uma vez, que fot uma armadilha, 
para pegar trouxa, o fato de nos oferecerem esse 
dinheiro a um prime rate, repito, e às vezes até 
negativo, pois esse prime rate chegou a 20%, 
criarem mais spreads e outras taxas de insegu
rança- do investidor. Tudo isso para se chegar 
aonde V. Ex" está chegando agora. E corno se 
isto não bastasse, apesar de todo esse sofrimento, 
apesar de ~õda essa compressão dos sistemas 
!Ses como o Brasil ainda conseguem, heroica
mente, comprimindo os salários dos trabalhado
res,-intemamente, ã um -preÇo vil de 55 dólares 
ao mês- _enquanto os Estados Unidos _da Amé
rica do Norte, há 30 anos, tinham um salário rníni~ 
mo de 100 dólares por semana ---=. a custa disso, 
sacrificando o nosso povo, com fome, chegamos 
a nos afirmar, através de algumas indústrias de 
transformação, como calçados, roupas, etc. En
tão, no momento em que este País pretende res· 
guardar o desenvolvimento de uma tecnologia, 
que será da maior importância para o desenvol
vimento dos países periféricos, qu_e é a questão 
da Informática, da mícroinformáUca, para que ela 
passe a ser popularizada- e por isso me referi, 
inicialmente, ao programa de V. Ex" como prefeito 
- a mfcroinformática é a popularização da gran~ 
-de· infOrmática, são os meninos levando para casa 
um microcomputador e começando a fazer espe
culações; aí, não tenho dúvida __ nenhuma de que 
uma i1oVà ordem social virá. Os conhecimentos 
não ficarão fechados; os knoW-hows serão de
senvolvidOs a- partir das própriã.Sfesldências. En
tão, nesse momento, o Brasil quer fechar~se um 
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pouco para desenvolver a sua própria tecnologia, 
e vem o 'ílo Sam", com.·· a Sua agressividade, 
e coloca restrições às importações dos nossos 
semi-industrializados, penalizando-nos, porque 
uma ftrma quis nos exportar alguns j)i"õg'i"am·as 
de computadores, _quando temos - segundo a 
Secretária Especial de Informática - similar na
cional com capacidade para fornecer aquela tec
nologia. O meu desejo é dar maior seqüência 
e conseqüência ao discurso profundo que V. Ex" 
profere neste momento. Fiquemos alertas. _Não 
há maneira, nobre Senador, de sairmos dessa 
estagnação, dessa dependência cruel em que fo
mos colocados, se não começarmos a questionar 
essa ordem económica cruelimposta, repito, pe
las economias centrais às periféricas. O discurso 
que V. Ex' faz - como ·de resto tem sido toda 
a postura de_ V. Ex' __ ........- é da maior seriedade, e 
por isto merece nossa meditação, e merece mais: 
que nós todos passemos a pensar em uma nova 
ordem económica. Ontem disse aqui o nobre Se
nador Marcondes Gadelha que precisamos nos 
unir aos latino-americanos. Eles, Senador, a eco
nomia central está toda cartelizada, toda unificada, 
toda unida, e nós estamos dispersos, Temos que 
começar com a nossa unidade na América Latina, 
nas economias periféricas, para, a partir de hoje, 
criar um novo Bretton Woods, porque a economia 
americana que lastreia o dólar - sabemos -
está em princípio de falência: um déficit beirando 
os 300 bilhões de dólares e .. o presidente deles, 
Ronald Reagan, não quer tomar as medidas de 
profundidade porque isso mexe na amerlcan 
way of IH'e. Temos que denunciar, temos que 
nos organizar, mas principalmente _organizar to
dos os países do Terceiro Mundo para uma nova 
ordem social. Agradeço a V. Ex~ e peço desculpas 
por ter-me alongado no meu aparte. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -A intervenção 
do nobre Senador Ronan Tjto, além._Qe endquecer 
muito este modesto pronunciamento, pelas suas 
informações e pela sua viSão do mundo social 
e econômico~ que tão bem expressou nos dados 
de sua intervenção, traz as lembranças agradáveis 
do tempo em que fomos Prefeito em Lajes, e 
em que lá procuramOs, dentro da dou_trina _do __ 
nosso Partido, fazer um trabalho e repartir, não 
só com os innãos catarinenses, mas .com todos 
os peemedebistas que puderam participar, de al
gum modo, daquilo que lá foi feito. 

E agradecendo a sua generosa intervenção, 
muito mais generosa do que merecida por este 
modesto representante do povo catarinense, reto
mo, então, as observações que fazia no sentido 
de examinar a desproporção da intervenção ame
ricana nas nossas relações de troca, despropor
ção pelo fato de que, se uma das suas empresas, 
Micro Soft, à qual foi feito referênCia no docu
imento do Presidente Reagan, teve aqui tim pre
Jjuízo - se é que o teve - de oportunidade de 
1 ,5, no mínimo, e, no máximo, de 4 rnj]hões de 
.dólares, faz uma proposta de sanções que atinge 
os níveís de 105 milhões de dólares. Portanto, 
inteiramente desproporcional, fora de toda a prá
tica do intercâmbio comercial e desse tip-o de 
procedimento, mormente por serem países vincu
lados ao GATT. Têm eles compromissos e acor
dos assinados junto ao GATT, o que fez com 
que o ltamarati, na sua nota, chegasse a avaliar 

que a sanção não é de apenas 105 milhões de 
dólares, mas chega atê a 700 milhões de dólares. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Pois não,~ 

O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Dirceu 
Carneiro, V. Ex" enfatiza, em seu brilhante pronun
ciamento, aquilo que_ está bem caracterizado ao 
longo da história da Humanidade: nações não 
têm amigos, têm inter_esses. A atitude do Qovemo 
dos Estados Unidos em relação ao Brasil carac
teriza, lamentavelmente, esta assertiva. Entretan
to, ao mesmo tempo ela nos mostrou um rumo. 
Há muito tempo que o Brasil estava de_ c_ostas 
vOhadas para os seus irmãos da América Latina. 
~_fundamenta] que os países que Compõem o 
Continente Latino-Americano se unam, porque, 
se unidos somos fracos, divididos não temos a 
menor fofÇa no Cenário internacional, para que 
possamos enfrentar medidas retaliativas como es
ta, qüe, infelizrTiente, estamos_ assistindo, no que 
diz respeito_ ao comércio internaciOnal brasileiro. 
Congratulo-me com V. Er pela oportunidade do 
seu magnífico pronunciamento. Ao mesmo tem
po, gostaria de destacar a atitude do Presidente 
José Sarney em encetar uma política de estreita
mento de_ relações com os países da América 
Latina. Tive a oportunidade de participar com S. 
EX'; em companhia do Senador Meira Filho, da 
visita que -õficia1mente fez à Venezuela. Constatei, 
com muita alegria, a amizade, o respeito que O 
Brasil goza junto _àquele país irmão. Quando o 
Presidente da RepÚblica do Brasil falava no Con
gresso venezuelano, foi aplaudido por mais de 
cinco minutos, de pé, no testemunho do apreço 
e da admiração que o povo venezuelano tributa 
ao povo brasileirO. Destaco o pronunciamento de 
V. Ex", e gostaria-de deixar bem dare que o cami
nho está traçado, o rumo está definido, Ternos 
é que estreitar nossas relações_ com os países 
rerá este mês na cidade do México, é uma oportu
nidade multo boa para a consolidação dessa polí
tica, para podermos enfrentar as restrições que 
as nações mais desenvolvidas possam fazer para 
o Continente latino-amerlcãno. Meus parabéns 
pelo pronunciamento de V. EX', 

o-sR. DIRCEd CARNEIRo - Perfeitamen
te. Agradeço a precisão com-que esta-intervenção 
ocorreu, especialmente no aspecto que aponta 
rumos e que vão se transformando num verda~ 
deiró consenso de que a nossa economia deve 
realmente assumir. 

Portanto, a intervenção de V. Ex" enriquece este 
meu modesto pronunciamento. 

Quero encEiirar meu pronunciamentO, Sr. Presi
dente, por ter já u1trapassado o tempo regimental, 
porém insistiriã-n.a seguinte- qt.le-stão: os empre
sários brasileiros, ligados a essa questão do co
mércio exteiior com os Estados UnidoS, não de
vem entrar de forma alguma em pânico. É verda
de_ que tudo- isto causa preocupação, mas não 
pâniCo. E jamais se deve admitir que IstO vá.i gerar 
tal ou qual dezena ou centena de desemprego. 
É qi.i€:, na realidade, isto não passa de ameaças 
que ainda não se concretizaram. Se fonnos refletir 
sobre a decisão do Governo americano de real- · 
mente retaliar os produtos brasileiros no equiva
lente a 1 o~ rriilflões de dólares, iStõ, dividido numa 
lista de dezenas de produtos, que creio chegam 
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a cem_ou mais, tocaria uma parcela muito peque
na para cada um desses produtos, o que não 
seria nenhuma preocupação maior. Por outro la
do, é preciso que o empresariado brasileiro desta 
área tenha consciência de que eles não estão 
sozinhos, que o Governo brãsüeiro é solidário com 
eles. Não só o Governo, mas a sociedade e os 
políticos brasileiros, que vão encontrar uma forma 
de compensáçào caso essas retaliações realmen
te sejam feitas. 

Para encerrar, queria lembrãr, mais uma vez, 
que esta Casa tem aqui, dentro das suas comis
sões e da sua tramitação, um projeto do Senador 
Severo Gomes que é predso ser apreCiado com 
a maior urgência, porque nOs precisamos de um 
instrumento institucional para enfrentar_esta ques
tão, que embora neste momento um pouco sur
preendente val se transformar num lugar-comum, 
porque o Brasil não quer se submeter; o Brasil 
quer prosseguir nesta área da conquista tecnoló
gica, do avanço tecnológico e é claro que vai 
se confrontar com outras economias qUe diSpu
tam esse mercado. Não precisamos mais nos 
abalar com isso. Com serenidade, que o brasileiro 
predsa ter para reSolver esta questão, nós have
mos de enfrentá-la e vencê-la. Obrigado, Sr. Presi
dente, obrigado, Srs. SenadOres. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ODACIRSOARESNASESSÃODE 16-12-87 
E QUE, ENTRE(J(JE A REVISÃO DO 0/M
DOR, SERIA PUBUCADOPOSTERIORMEJY
TE.. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, 
Srs. Seriãdores, tem havido, nos limites geográ
ficos dos Estados de Rondônia, Acre e Amazonas, 
um litígio, notadamente na fonteira dos Estados 
do Acre_ e Rondônia, uma vez que o Estado do 
Acre reivindica partes do território do Estado de 
Rondônia como sendo suas e tem atuado ostensi
vamente no sentido de afinnar essa pretensão. 

Procurei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao lon
go dessa disputa, não me envolver diretamente, 
considerando que, a meu ver, a solução para a 
questão deveria ser técnica e deveria, em conse
qüência, ser adotada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estat'!Stica. Procurei não me envolver 
emocionalmente pelo fato de, concomitantemen
te, representar, no Senado Federal, o Estado de 
Rondônia, e por ser acreano de nasdmento. Achei 
assim que a melhor atitude a tomar seria aquela 
de aguardar o laudo técnico a ser emitido_ pelo 
IBGE, que foi chamado pelos três Estados envol
vidos a dirimir a questão, o que acaba de ocorrer. 

Em 19 de fevereiro dei 1986; os governos dos 
Estados do Acre, Amazonas e Rondônia firmaram, 
com o IBGE, um convênio corri o objetivo de 
aquele Instituto realizar trabalhos de natureza geo
désica e cartográfica que propiciassem os subsí
dios téchicos necessários para o estabelecimento 
das divisas comuns entre aqueles Estados. O re
sultado desse trabalho a que o IBGE chamou 
de Nota Técnica da Diretoria de Geociências, es
tudando as origens e a situação das divisas do 
Acre, Amazonas e Rondônia, é de uma clareza 
induvidosa. Por ele, defmitivamente, fica estabe~ 
lecido que a Região de Extrema e Nova Califórnia 
pertence, de direito e de fato. ao Estado de Rendê--
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nia, por constituir historicamente aquela área par- pertence de dire~() ~ de fato ao Estado de Ren-
te _integrante do Estado~ -- __ -- dônia. -----

No dia 9 deste mês, foi realizada Uma reuniao Na reunião do 9 do mês em curso, realizada 
na sede do fBGE, no Rio-de Janeiro, em que na sede do IBGE. no Rio de Janeiro, presentes 
estavam presentes o consuJtor jurídico do Minis- o consultor Jurídico do Ministério da Justiça e 
tério da J~o~stiça e o doJBGE, além dos procura- do IBGE, juntamente cofn -oS procuradores dos 
dores dos Estados dO-Acre, Amazonas e Rondô- Estãdos, depois de apresentado o laudo, feito o 
nia, na quar foCapresentado _este relatório t~qJ.ico, ~1ª-tó_rio e prestados os esclarecimentos pelos 
tendo resultado o fato de qUe;JamentaveJmente, técnicos, lamentavelmente, pelo Procurador do 
o Estado do Acre resolveu não acatar o referido Acre, foi dito que o Acre não acataria essê eritendi- · 
laudo. menta. Essa afirmativa vai de encontro à pro-

Queria comunicar ao senaao Federal que, a meSS(l feita pelo Governador do Estado do Acre, 
partir desse momento, cabe ao Governo do Esta- de. qUe aceitaria o laudo do IBOE. 
do de Rondônia, com a ir1discutive(evldéricia des- Para a solução amigável do impasse, o Can-
se laudo têcnico, resguardar de_todas as maneiras sultor Jurídico _do Ministério da Justiça sugeriu 
essas terras de Extrema e de Nova Ca]ifórnia, que queosgovemadoresse·reunissem com-o Ministro 
lhe pertencem, de fato _e de direito, porque são da Justi.ça,.buscando esse entendimento. 
ocupadas por colonos oriund95 do Sul do País, Vossa Excelência, caso esteja de acordo com 
mas que tiveram_ como base para tal ocupação essa_ sugestão, haverá de_ entrar em cantata com 
o EstadO de-RÕndôrua. Cabe ao Governo do ESta- aquelas autoridades para que a reunião seja reali-
do de Rondônia, assim, a partir da emissão desse zada. 
laudo técnico. o resguardo dos interesses de Ron- Persistindo o impasse, deverá o Estado de Ron-
dOnia nessa regiãO, á pr6teÇão à essa regW:o, que dônla ingressar com ação de manutenç-ão de pos-
ê parte inalienável do nosso Estado. se perante o Supremo Tribunal Federal, a fun 

Neste momento, chamo a atençao do Governo de que seja assegurado o direito induvidoso do 
do Estado de Rondônia-para que, com a grandeza ~a-o a e R:óodônia sobre a região posta em con-
que o momento exige, ingresse, perante o Supre- flito pelo Estado do Acre. 
mo Tribunal Federal, com a competente ação Respeitosamente - Erasto Vllla Verde de 
de manutenção -de posse dessa área, rica não Carvalho, P~ocurador-Geral do Estado. 
apenas _em minérios, rifaS com um solei f€rtil, para SECRETARIA DE PlANEJ~I"'TO 
que possa ser, efetivamente, de domínio pleno ); COORDENAÇÃO DA PRESao.J::NCIA 
do EStado de ROndônia. Tal providência repre- ~·-- __ DA REPÚBUCA 
senta um dever do Governador d6 Estado para FUNDAÇÃO iNSTitUTO BRASlLElRO DE 
com o povo rondoniense. GEc;iGRAF1A E ESTATfsTICA -IBGE _. 

Era a comunicação que queria fazer a esta Casa Nota Técnica da Dfretoria de Geodênclas 
e aos Srs. Senadores, pedlndo seja transcrito o 
laudo técnico do IBGE. Assunto~ Di~s Ã~re -Amazonas - Rondônia 

Muito obrigado. (Muito bemr) ReferêOCJã. Processo IBGE n 9 07346 -
13/12/1982 

fXXXIMENTOA Q(]Jt SEREF®IE O SR. 
ODACIR SOARES 1:A SEU PRONd!YC!A-
MENTO .. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNJA
PROCURAOORIA GERAL DO ESTADO 

Oficio n'? 758/PGE 
Do: Procurador-Geral do Estçido 
Ao: Excelentíssimo Governador do E5tado de 
Rondônia 

Senhor Governador: 
Passo às mãos de Vossa Excelência o Relatório 

completo e conclusivo elaborado pelos técnicos 
da Fundação Instituto_ Brasileiro de 9~rafia _e 
Estatística - !BGE ...,..::, ein cUmprimento às dáu
sulas do COnvênio firmado pEilo Governo do Esta~ 
do do Acre, do Amazonas e~Rondônia em· data 
de 19-2~86 e aquela FUndação com o objetivo 
de realizar "trabalhos de natureza geodésica e car
tográfica, que propiciem os subsídios técnicos ne
cessários para o estabelecimento das divisas co
muns entre os Estados do J\Crci; Amazonas e Ron
dônia". 

Conforme consta do relatório, para a execução 
da tarefa as mais sofiSTICéidãs.técnlcas foram em
pregadas pelos técnicos do JBGE para ã·fixaçã.o 
das linhas divisórias: das fontes legais que dis
põem sobre a matéria, até o uso de satélites para 
o levantamento fotográfico da região. ____ _ 

to, -7nnd! •o::;)n inrlovidosa e darei alcançada foi 
· ji..F.: à r<c;jk.J ae Eslrema e Nova Caltfórnia 

Interessados: Governos dos Estados do Acre, 
AITi&onas _e Rondônia. 

1. bltrodução 
O presente documento focaliza, de maneira tó

pica e não exaustiva, aspectos da questão da área 
limítrofe 'eritre os Estados de Acre, do Amazonas 
e qe RQD_dônia. __ 
Entendemo~ que a_ argumentação_ pertinente 

a tal questão tem como fundamento duas linhas 
de raciocfnio: de um lado se nos apresenta uma 
qti:esf.ão·de-direho, vazada em sucessivos diplo
mas legais, e cuja elucidação requer a consú.lta 
a doCumentos históricos e à avaliação de coorde
nadas de-pontOs notáveis dos perímetros limitan
tes dãs Uflidades da federação; por õUtro lado, 
temqs o desg9bramento do acelerado processo 
de_ocupaÇão da área, com sua componente espa
cial, de alçada de um,a análise no campo da geo
grafiã hurriana. 

No p~rneiro_ enfoque esgotou-se a identificação 
dos diplomas legais vigentes e as raízes das desM 
críÇõês dos limites, acompanhada de trabalhos 
de campo; objetivando a localização dos marcos 
de fronteiras e.xisten~~ e __ a determinação de suas 
coorde-nadãs ( lã.titude e longitude), compatibi
liza_das. no Sistema G~ésic:o Brasileiro. 

A segu~da abordagem embas-ou-se na coleta 
de informações relativas a áreas nas cidades de 
Rio Branco e Porto Velho, além do levantamento 
realizado em Vila Estrema, que contemplo!.): a es-
quematização do processo de ocupação do terri~ 
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tório ao longo da BR-364, pesquisa por-ámostra 
do comércio local para avaliação dos fluxos de 
compra e venda de mercadorias e pesquisa junto 
aos moradores novos e antigos a quem se per
guntou, sistematicamente: local e ano de nasci
mento, etapas de migração até Estrema, motivos 
das mudanças e expectativas de vida na área. 

2. C~~Ideraçóes Gerais 
O processo em -referência, relativo à ctuestão 

das divisas entre os estados do Acre -,Amazonas 
-Rondônia, foi inicia9o a partir do Oficio n9 765/5 
a SC/1733/80, emitido pelo Conselho de Segu
rança Nacional, solicitando informações "quanto 
aos verdadeiros limites entre o Estado do Acre 
e o Território Federal de Rondônia". 

Em ãná1ise então conduzida peJa Diretoria de 
Geodésia e Cartografia, foi Informado que a divisa 
entre as "Unidades da Federação é represent.i::lda 
por um trecho da geodésica limite entre os Esta
dos do Acre e do Amazonas, confonne descrito 
nos documentos legais: 

-Decreto n9 9.831. de 23X1912; 
-Decreto-L-ei rt-' 5.812, de l3.1X1943; 
-Decreto-Lei n? 6.550, de 31.V.1944; · 
-Decreto-Lei n? 81272, ~e 10.1.1978; ... " 
o ofício resposta encaminhado ao conselho 

de Segurança Nacional inforinava que os limites 
cmtre o EStado do Acre e o Território Federal 
do Rondônla são aqueles definidos pela linha geo
désica descrita no Decreto n9 9.831, de 23 de 
outubro de 1912, que "reorganiza a Administra
ção e Justiça do Território do Acre", citac;_fos tam~ 
bém, no Decreto-Lei n9 5.812, de 13 de setembro 
de 1943 que "cria Os Térrit6rios Federais do Ama
pá, do Rio Branco, do Guaporá, de Ponta Porã 
e do Jguassu" e Decreto-Lei n9 6.550, de 31 de 
maio de 1944 ··que fiXa os seus Jimites.w" 

~ reViSões posteriores, suscitadas -pelo OF J 
GAB n• T!G;i:ie"27-S-19S2, do EXmiSr. Gover
nador do Estado do Acre, dirigido ao Presidente 
do lBGE, que consideraram, além dos diplomas 
legais citados, a Lei n~ 4.070, de 15 de junho 
de 1962, e a Lei Complementar n9 41, de 22 
de dezembro de 1981, opinou-se pela solução 
dos questionamentos formulados pelo Governo 
do Estado do Acre, a partir de uma Comissão 
mista em que estivessem representados os Esta
dos do Amaz-onas e de Rondônia, além do repre· 
sentante acreano, destacando-se a-Posição do 18-
G~ . 

(3) Em se tratando da contestação de limi-
. tes entre Unidades da Federação, náo cabe 
ao IBGE definição ou locação dos mesmos, 
a emenda Constitucional nç 01, de 17 de 
_Outubro de 1969, assegura aos Estados o
direito de flX8ção e modificação de seus qua

-dros territoriais. 
(4) Embora seja inquestionável que aos_ 

Estados cabe a solução dos problemas de 
limites, compete ao lBGE assegurar as infor
mações necessárias à identificação ~a locali
zação dos acidentes e fatos geográficos que 
constituem a linha limite, de acordo com os 
diplomas legais que estabeleceram ou altera
ram o quadro territorial". 

Reforçando esta posição, relativa_ ao papel a 
ser desempenhado pelo lBGE em questões. de 
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limites entre unidades da federação, o Sr. Presi
dente _do IBGE, através do OfiCio n<? 171, resposta 
ao Exm9 Sr. Governador do Estado do Acre, de 
24 de novembro de 1982, assim definiu: 

3. Está claro que, tratando-se de limites 
Interestaduais, o IBGE, Poderá apenas, asse
gurar as informações, inclusive cartográficas, 
necessárias ao conhecimento da realidade 
tisica da região (Lei n9 5.878n3, art 29), -e 
que permitirão a solução das dúvidas existen
tes, se houver plena concordância dos gover
nos interessados." 

Atento aos princípios anteriores, o IBGE firmou 
com os governos dos Estados do Acre, Amazonas 
e Rondônia o convênio de 19 de fevereiro de 
1986, com 'O objetivo, expiesSo errí sua cláuSula 
primeira: 

"o presente convênio tem cOmo ·objetivo 
a realização de trabalhos de natureza geodé
sica e cartográfica, para estabelecimento das 
divisas comuns entre os EstadoS do Acre, 
Amazonas e Rondônia". 

3. Caracterização legal dos Umltes 

Os limites estaduais encontram-se enunciados 
em diplomas legais de diferentes _épocas, com 
variações pouco substantivas, como pode ser ob
servado nas transcrições e comentários a seguir. 

3.1 -Decreto nP 9.831, de 23 __ de. Outuhro -de 
1912 

"Art. _ 1 '? O Território--do Acre 41imitado: 

ao Norte pelo Estado do Amazonas, ao 
Sul pela República da Bolívia-e pela República 
do Peru, e a Oeste·t,-ela República do Peru. 

§ 19 O limite sententrional com o Estado 
do Amazonas é_ formado pela linha geodé
sica, traçada da nascente _do_ Rio Javari, em 
79 1' 17,5' de latitude sul e 74~ 8' 27,07' de 
longitude ocidental de _Greenwich, à carl
fluência dos rios Mamo ré e Beni, onde come
ça· o rio J'i\adeira, em 1 Q? 20' de latitide sul, 
tal como foi calculado em parte demarc_ado 
nos anos de 1895 e 1896, e desde a nascente 
do Javari acompanha essa mesma linha até 
sua intersecção -com _o rio Abunã onde come
ça o território bolMano nesse ponto, na fonna 
do tratado de Petrópolis de 17 de novembro 
de !903." 

Como se depreende da descrição legal, o legis
lador estabelece os limites_ do então Território do 
Acre com o Estado do Amazonas, segundo a geo
désica limitada pelos pontos cabeceira do rio Ja
vari e confluência dos rios Beni e Mamoré, que 
nesse ponto formam o- rio Madeira. 

Os pontos extremos desse segmento de Geo
désica foram monumentados pelas demarcató
rias da Comissão Mista Brasil - Bollvia e Brasil 
- Peru, no período de 1895 a 1911. 

32-Decreto-Lein?5,812. de 13desetembro 
de 1943 -

Esse segundo diploma cria o Território do Gua~ 
poré, f~ando como limites: 

"Art. 1 ~ ............................................................ . 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

§ 3~> _ 0Tenit6rio do Guaporê terá os se
guintes limites: 

-ao sul, sudoeste e oeste pelos limites 
_ com a República da Bolívia, desde a con

fluência do rio Cabixi rio rio Guaporé, até 
a linha Geodéska__Cunha Gomes, no limite 
com o Território do Acre, e por esta _até en
r:<'~~ar a margem direita do rio ltuxi ou Iqui-
n; ... 

A "linha Geodésica Cunha GOiries" correspon
de ao segmento da Geodésica entre a cabeceira 
do rto Javari e a foz dos rios Beni e Mamoré, 
na formação -do rio Madeira. 

3.3-Decreto-Lei n~ 6.550, de 31 de mato de 
1944 

O decreto-lei redefine os limites do Território 
Federal do Guaporé, ao enunciar: 

"Art. 1 '? oooo•o•ooOOOOOOOOOOOOOOOOOO.ONOOOOOOOOOoOrioOoooooooooo .. ooo 

~) .... ao Sul, S~deste e Oeste, peJos limites 
com a República da Bolívia, desde a con
fluência do rio_ Cabixi com rio Guaporé, até 
o limite entre o Território do Acre e o Estado 
do Amazonas, por cuja linha limítrofe conti
nua _?t~.encontrar o divísor de águas Ituxi-A-

- b~na;~·· _ 
Este decreto-lei difere do-anterior ao indicar 

os limites do Território Federal do Guaporé ·e- o 
Estado do Amazonas, que, passa ao divisor de 
águas Ituxi-Abunã, em lugar, margem direita do 
Ituxi ou Iquiri, mantendo entre o Território do Acre 
e do Guaporé_a divisa na _linha geodésica. 

3.4-Lei nr>4.070, de 15 de junho de 1962 
O diploma legal eleva o Território do Acre à 

categoria de Estado, faxando seus limites de acor
do com os decretos anteriormente explicitados, 
nesse particular revigorados ao enunciar: 

"Art. 1~> O Território do Acre, com seus 
atuaiS limites é erigido em Estado do Acre." 

Os limites do novo Estado são os enunciados 
nó Decreto n~' 9.831, de 1912, sem qualquer alte
ração. 

3.;5_-Lei Complementar_nP 41, de 22 de de
zembro-de 1981 

Este últiroo dispositivo cria o Estado de Rondô
nia enunciando: 

"Art. }9 Fica criado o Estado de Rondô-. 
nia, mediante a elevação do Território Fede
ral de mesmo nome a essa condição, man
tidos os seus atuais limites e confrontações." 

D~ fonna semelhante à da criação do Estado 
do Acre, os limites do novo tratado são mantidos, 
revigorando o enunciado no Decreto-Lei n9 6.550, 
de 1944. 

4- Ações do IBGE 1986 - 1987 

identificados os fundamentos de grdemjurldica 
para a descrição dos limites interestaduais, bus
ca-se a caracterização dos pontos e acidentes na
turais notáveis, explicitados em leis e decretos, 
elementos _essendais para o reconhedmento dos 
meSmOs no terreno, posicionamento geodésico 
e representação cartográfica. 
---"A primeira questão que surge é a da caracte
rização ffsica e geodésica dos extremos da linha, 
cabeceira do rioJavari e foz dos rios Beni e Mamo-

Sexta-feira 18 3803 

ré, dMsa dos Estados do Acre e do Amazonas 
e dos EstadOS do Acre e_ de Rondônia. A segunda 
~ a identificação do~ cursos d_os rios Ituxi e Abunã 
com 'ldsta ao est_abclecimento do dMSor de águas 
e, cons-eqüentemente, divisa dos Estados do 
Ainarorlas e de Rondônia. 

Para atender à primeira questão, se faz neces
sário recuperar, historicamente, a consolidação 
das fronteiras internacionais do Brasil com a Re
pública da Bolívia e a República do Peru. 

4.1-Recuperação dos marcos de divisas jn
temacfomlls 

O Tratado de Madri, assinado em 13 de janeiro 
de 1750, entre os reinos de Portugail e Espanha, 
ao fixar os limites para a progressão de portu
gueses e espanhóis no continente sul-americano, 
convencionou: 

Artigo 79 

· Desde a boca doJauru pela parte ocidental 
prosseguirá a fronteira em linha reta até a 
margem austral do rio Guaporé defronte àa 
boca do rio Sararé que entra no dito Guaporé 
pela sua margem setentrional: com decla
ração _que ~ os _c~missários, ~e se h~o de 
despachar para o regulamento dos confins 
nesta parte, na face do país, acharem entre 
os riosJauru e Guapo ré outroS rios, de_balizas 
naturais pOr onde mais comodamente", e 
com maior certeza, se possa assinalar a raia 
naquela paragem; salvando sempre a nav~ 
gação do Jauru, que deve ser privativa dos 
portugueses, e o caminho que eles costuma 
fazer do Cuiabá para Mato Grosso; os dois 

- Altos contraentes consentem e aprovam que 
assim se estabeleça, sem atender a alguma 
porção-mais ou menos de terreno que possa 
ficar a uma ou outra parte. Desde o lugar 
que na margem austral do Guaporé for assi
nalada para termo da raia, como fica expli
cado, baixará a fronteira por· todo o curso 
do rio Guaporé até mais abaixo da sua união 
com o aio Mamoré que nasce na província 
de Santa Cruz de la Sierra, e atravessa a mis
são dos Moxos. e_ formam junto o rio chama
do Madeira que entra na das Amazonas, o 
Marafion, pela sua margem austral. 

Artigo 89_ 

_Baixará pelo álveo destes dois rios, já uni
- dos, até a paragem situada em igual distância 
do dito rio Amazonas, ou Marafion, e da boca 
do dito Mamoré; e desde aquela paragem 
continuará por uma linha leste-oeste até en
contrar com a margem oriental do Javari que 
entra no fio das Amazonas pela sua margeni. 
austt:_~; e baixando pelo álveo do Javari até 
Onde desemboca no_ rio das Amazonas ou 
Marafion prosseguirá por este rio abaixo até 
a boca mais ocidental do Japurá que deSá
gua n!:!le pela margem setentrional." 

A linha leste-oeste _da_foz do Guaporé e do Ma~ 
mo ré, na formação do rlo Madeira, até o encontro 
do rio Javari, constitui uma geodésica, que por 
ser curs_o marca a frontejra naquelas paragens. 
Esta aproximação pode ser reconhecida como 
a primeira para uma linha que mais tarde" viria 
a ser a divisa entre o Brasil - Peru - Bolívia. 

A 27 de março de 1867 era firmado o Tratado 
de Ayacucho, entre o Império do Brasil e a Repú-
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blica· da BolíVia, apresentando, em seu artigo 29 , 

a descrição -da fronteira Brasil- Bolívia: 

"Artigo 2• 
... aos Quatro Irmãos; destes, também em 

linha reta, até as nascentes do rio Verde? 
baixará por este rio até a sua confluência 
com o Guaporé e pelo meio deste e do Ma
maré até o Beni, onde principia o Madeira. 
Deste rlo para oeste seguirá a fronteira por 
uma paralela, tirada de sua marg~m_ esquer
da na latitude sul 1 Ü" 20', até encontrar- o 
rio Javari. Se o _Javari tiver suas naScentes 
no norte daquela linha leste-oeste, seguirá 
a fronteira, desde a mesma latitude, por uma 
reta a buscar a origem principal do dito Ja-
vari." -

Este novo tratado mantém a idéia de um para
JeJo de latitudes (linha leste-oeste), como fronteira 
entre o Brasil e a Bolívia, na presunção de que 
as cabeceiras do Javari e a foz dos rios Beni e 
Mamoré ao formarem o rio Madeira, teriam ames
ma latitude (I o~ 20' sul). Diante das incertezas 
nas medições astronómicas e geodésicas; os sig
natários se acautelaram ressalvado que caso as 
-cabeceiras do Javari ficaSsem ao norte do para
lelo, a linha de limite seguiria uma "reta:: da mar-
gem esquerda do Madeira, na sua formação (pres
suposta a latitude 1 O" 20' sUl) até a cabeceira 
pretendida do Javari. 

Com a assinatura do tratado são formadas as 
comissões demarcadoras que buscam exaustiva
mente as cabeceiras do Javari, sendo de 1874 
a primeira identificação por parte do Barão de 
~Tefé, que por obseJW.çôes astronómicas fiXa a 
posição 7?1' 17,5" de latitUde sul e 749 8' 24,07' 
de longitude oeste de Greenwich. Em 17 de no
vembro de 1877 é lavrado o termo de inaugu
ração do marco do f1a4~fra, posição 109 21' 
13,65' de latitude sufe 65? 24' 57,65' de longitude 
oeste de Greenwich. No ano de 1895 são- reinicia
dos os trabalhos de demarcação da fronteira Bra
sil-Bolívia, adotando-se como correta a identifi
cação das cabeceiras doJavari em 1877, os traba
lhos prosseguem até 1897, quando_a 19 de maio 
o Gen. Thaumaturgo exonera-se da Comissão de 
Limites e aponta incertezas quanto_ à localização 
das cabeceiras do Javari. A 25 de ãbril de 1898, 
em nota da Comissão brasileira, o Capitão-Te
nente da Armada Augusto da Cunha Gomes apre-
senta nova determinação das cabeceiras do Java
ri, como estando posJcionadas a 79 11 '48, 1' de 
latitude sul e 739 47' 44,5' de longitude oeste 
de Greenwich. As tentativas de demarcação da 
fronteira prosseguiram até a eclosão da questão 
acreana ao inicio deste século. 

O Tratado de Petrópolis, 8ssinado entre~ Repú
blica dos Estados Unidos do Brasil e a República 
da Bolívia, em 17 de novembro de 1903, ao pôr 
cabo à questão acreana estipulou: 

"Art. 

§ 4o Da entrada sul do canal Pedro Se
gundo ou rio Panda até a confluência do 
Beni e Mamoré os limites serão os mesmos 
determinados no artigo 29 do Tratado de 27 
de março de 1987. 

§ 59 Da confluência do Beni e doMamo~ 
ré descerá a fronteira pelo rio Madeira até 
a boca do Abunã, seu afluente da margem 

esquerda, e subirá pelo A))unã a~ a latitude 
1~ 20'. Dai irá pelo paralelo de 10'20', para 
oeste até o rio Rapirran por ele até a sua 
nascente principal. 

§ --e~ · Da nascente principa1 do Raplrran, 
irá pelo paralelo da nas·cente, encontrar a 

- -oeste o rio lquiry e subirá por este até a sua 
origem, donde seguirá até o lgarapé 8ahia 
pelos mais pronunciados acidentes do terre
no ou por linha reta, como aos comissários 
demarcadores "dos dois países parecer mais 
conveniente .... " _ 

, -0 Tratado de Petrópolis mantém a identi"ficação 
da foz dos rios Beni e Mamoré na formação do 
Rio Madeira, como um ponto notável dos limites 
entre_ o Brasil e a Bolívia. 

Em 1907, é constituída a comissão demarca
dora, que aos poucos- ·estabelece os marcos de 
fronteira. No ano de 1913, são fixados os marcos 
da confluência- dos rios Abunã e Madeira e os 
marcos dos rios Beni e Mamoré, materializando 
O--início do curso do Madeira. Na 7~ Conferência 
da Comissão Mista, a 21" de dezembro de 1913, 
foram reconhecidos os marcos ftxados, como 
materializações da fronteira. 

A Primeira Comissão Brasileira Demarcadora 
-- de ümites, da Divisão de FronteiraS do Ministério 

daS Relaçôes EXteriores, facilitou o acesso às des~ 
crições dos marcos e participou dos trabalhos 
de localização ~ identificação dos me_smos no 
terreno. No ano de 1986 foram ocupados õs pila
res da cabeceira do Rio Javari e foz dos rios Beni 
e Mamoré, tendo sido, através de processos geo
désicos, apoiadqs em rastreamento de satélites 
artificiais, determinadas as coordenadas no Siste-
ma Geodésico Brasileiro: 

. ....,.,..Cabeceiras do Rio Javari 
~~Latitude Sul ....................•......... 07'07°1,14Cf" 

Loilgitude oeste de Greenwich 73° 47 
40,781' 

-Foz dos Rios Béni e Mamoré 
Latitude Sul ...............•.......... 10° 2256,812" 

... Longitude Oeste de Greenwuich 65° 2"2 
:;a324' 

O azimute da geodésica (SONE) 110° 38 
13,304', no sentido Foz Beni-Mamoré para a cabe
cei(a_ do Javari, garante a recuperação da linha 

-~--- Laiifude sul 07" 33 05.914'' ~ 
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fixada -no artigo 1 ç do De_creto_ n9 9.831, 
23-10-1912, como -liinite dos EStadôs do Arilãzo
n~ e do Acre -Anexo k 

42-Divisa Acre -Amazonas 
A recuperação dos marcos_ internaciOnais, com 

a correspondente identificação em fotografias aé
reas e determinação de coordenadas no Sistema 
Geodésico Brasileiro. permitiu estabelecer o tra
çado da línha geodésica Beni-Javari, confirman
do-se que as cidades de Cruzeiro do Sul, Sena 
Madureira, Tarauacá e Feijó encontram-s~ ao nor
te da Geodésica, desta forma e na estrita interpre
tação dos diplomas legais, localizadas em territó
rio amazonense. (Anexo l)_ 

Diante deste fato, buscou-se junto aos repre
-sentantes dOs EstadOs do Amazonas e do Acre, 
a indicação de locais para implantação de marcos, 
que fossem entendidOs como possíveis materia
lizações das divisas entre os Estados. Esses pon
tos [oram objeto de observações que condwiram 
à detennin<ição de suas coordenadas _geodésicas, 
levando as denominações Cruzeiro do Sul 
(91.004), Feijó (91.005), Sena Madureira 

"(91.007), CaqÚetá (91.008) e BR-317 (91.006). 
(Anexo II) 

Cabe destacar que o marco Feijó (91.005) foi 
localizado na fm: do Rio Jurupari no Rio Euvira, 
cerca de 45km ao norte da cidade de Feijó, ern 
território amazonense. No desdobrar dos traba~ 
lhos, os representantes do Estado do Amazonas 
contestaram os marcos Cruzeiro do Sul (91.004) 
-e Feijó (91.005), por adentrarem excessivamente 
em território amazonense. Propuseram como 
pontos de llmites Remanso _e Esti!ã~ do _Eli~er, 
tendo ficado ajustado em atas que os represen
tantes dos Estadas do_ Acre e do Amazonas poste
riormente .se manifestariam quanto a um posicio
namento consensual dos marcos- definitivos, o 
que não ocorreu até o presente. 

Os procedimentos adotados objetivaram a 
substituição da linha Geodésica Beni-Javari, por 
uma_ poligonal cujos vértices seriam os pontos 
acima anu~ciados, balizada pelos marcos interna~ 
cionals na cabe_~ir_a do Javari e margem direita 
(lado- brasileiro)- do ponto frontal de confluência 
dos rios Berit e Mamoré. 

As coordenadas para os marcos itTlpl_antacJos: 
-Cruzeiro do Sul (91.004) ' ' 

-:~~-LongiÍUde_oeste de Greenwich 72:' 35 03,294" 
-(não aceito pelo E~do do Amazonas) 

_ -Feijó (91.005) 

Latitude sul ····································--····--·········-··-----·--·---~---••----· -· 07" 50 41,220" 
Longitude oeste de Greenwich 70°.03' 16,075. 

..;..sena Madureira (91.007) 
(não aceito pelo Estado do Amazonas 

L.afitudesul ······························---·-·--··--'·····---•··--""'-~~-· -· -----· 09" 02 56_56g" 
Longitude oeste de Greenwich 68" 3_8 48.021" 

(aceito pelos Estad_os do Acre/Amazonas) 
'-'Caquetá (91.008) 

Latitude sul ··································--·---~·-··-·········-······•··· .. ···-·--·······---··-··"·'~'·- 09" 33 37.918"" 
Longitude oeste_ de Greenwich 670 50 58,936" 

(a_5=~1:to pelos Estados do Acre/Amazonas} 
....:sR-317 (91.006) 

Latitude sul .............................. _. -··-···--··---·-··----~···-··-··-----·'-·-··. 09" 35 31,226" 
Longitude oeste de Greenwich 67' 19 31,104"" - -

(aceito pelos Estados do Acre/Amazonas) 
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No atual momento, os representantes_ dos Esta· 
dos do Acre e_do Amazonas não acordaram quan
to aos pontos que poderiam vir a serem de divisa 
entre _os Estados, nas vizinhanças das cidades 
de Cruzeiro doSuJ e Feijó. 

43-Diliisils Amazonas- Rondônia 

A divisa legal entre os Estados do Amazonas 
e de Rondônia, na área em estudo, encontra-se 
definida, pela linha de cumeada do divisor de 
águas das sub-bacias dos rios ltuxi e Abunã, até 
o ponto de interseção do divisor com a linha geo
désica Beni..Javari. 

Os trabalhos de campo e gabinete exploraram 
os cursos dos rios ltuxi e Abunã, buscando dentre 
os CW'SOS d'água existentes na área aqueles que 
levam estas denominações, de forma a propiciar 
a representação cartográfica conveniente a partir 
de trabalhos geodésicos e restituição fotogram~ 
trica. No Anexo III, a linha foi lançada a partir 
da determinação sucessiva dos pontos mais altos, 
em instrumenta] fotogramétrico. Destaca-se que 
esta linha não se encontra materializada no terre
no por marcos. A cobertura vegetal e a topografia 
plana da área assinalam as dificuldades dessa 
materialização, embora nos trechos vizinhos ao 
traçado da BR-364 se tenha lançado marcos iden
tificadores da cumeada com a rodOvia. 

No conjunto de folhas na escala de 1:50.000 
a linha foi lançada e permite a identificação dos 
territórios amazonenses e rondoniense. 

Cabe apontar a existência- de um Posto Fiscal 
do Estado de Rondônia, que fol objeto de detenni-· 
nação de coordenadas, comprovando-se que o 
mesmo encontra-se localizado em territ6rio ama
zonense. As observações efetuadas conduziram 
a definição da posição do marco geodésico no 
Posto Fiscal de Rondônia (91.002:) 

· -latitude sul .... -.............. ,,,_,,_,,_,,,. og> 46 12,057" 
- longitude oeste de Oreenwich6(50 06,950." 
Este trecho da divisão não apresenta p_endên

cias por parte dos Estados envolvidos. 

4.4-Divisas Acre- Rondfmill 

Como pode ser_ depreendJdo da citação dos 
diplomas legais vigentes, a divisa entre os Estados 
do Acre e. de Rondônia é defmfda pelo trecho 
da linha geodésica Beni..Javari, entre a interseção 
com o curso do rio Abunã, limite internacional 
Brasil-Bolívia, e o_ cruzamento do divisor das sub
bacias dos rios ltuxi e Abunã com a citada geodé
sica -Anexo ID. 

Os peritos extremos do segmento de geodésica 
são abstratos, sem representação no terreno,-ca
bendo a determinação de suas coordenadas por 
cálculo geodésico ou fotogramétrico. Nesse sen
tido foram estabelecidos marcos que permitiram 
o cáJculo de coordenadas dos pontos extremos, 
representados cartograficamente no Anexo m. 

O Estado _de Rondônia reconhece este tr_ectto 
da Geodésica como sendo o_limite e(Jl questão. 
O representante do Estado do Acre _nã~ constd~r~ 
tal limite reivindicando como te0it6no acreano 
a extensão de terras que vai atê a foz do rio Abunã 
no /'1\adeira, subindo por este até a boca do Igara
pé do_s Ferreiras e deste. ponto em diante até as 
cabeceiras do Igarapé, no divisor de águas das 
sub-bacias do ltwà-Abunã, limite legal entre os 
Estados de Rondôni~ e do Amazona~. T~ preten-

-são pode ser melhor visualizada nQ Anexo IV, có-
1 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

pia do cartogmma encaminhado pelo rep~c:sen· 
tante ao IBGE, elaborado pela Empresa Minerva 
Engenharia Ltda. 

Como ainda pode ser visualizado no cartogra~ 
ma dtado, a pretensão do Acre engloba também 
terras do Estado do Amazonas, ao ftxar a geodé
sica entre os pontos Caquetá e divisor de água 
rios huxi e Abunã. 

Analisada a ocupação da área pretendida pelo 
Estado do Acre, observou~se que a mesma ocorre 
intensivamente ao longo da BR-364, onde, há cer
ca de uma década, teve inkio o processo mais 
acentuado de migrações. O governo do Estado 
do Acre instalou um Posto Fiscal nas proximi
dades do povoado VIla Estrema, objeto de deter
minações de coordenadas, além de outras instala
ções de infra-estrutura urbana. As coordenadas 

_ obtidas dão o posicionamento do Posto Fiscal 
em território rondoniense (Vila Estrema -
91.001): . 

-Latitude Sul ........................... 09'46'16,639" 
-.:......Longitude Oeste de Greenwich .................. w ... 

-----·------·-"'"""""""" 66• 21' 35,420" 
No Anexo m pode melhor ~er visualizada a ocu~ 

pação da área demandada. 

5. Aspectos Gerais da Ocupação no Tre
cho Flscal de Rondônia- Foz do Abu· 
nã 

A análise geográfica que se quer completa, não 
descuida, em uma avaliação do processo de ocu
pação espacial, de levar em conta os diversos 
níveis ou escalas que informam o que ocorreu 
em determinada área que se estuda. Em suma, 
por mais singular que possa parecer o padrão 
de ocupação de determinado segmento do espa· 
ço, existem determinantes que se situam por ve· 
zes bem distantes da área de estudo, e que se 
materializam em escalas maiores (ou menores, 
cartograficamente falando) que aquela de estudo. 

Neste sentido é que se dá a ocupação que 
ocorre ao longo do trecho Porto Velho - Rio 
Branco, da Rodovia BR-364, faz parte do processo 
jâ decenal, da ocupação do Estado de Rondônia 
por contingentes de migrantes externos à região, 
notadamente do Sul do Pafs, e que deram origem 
aos núcleos às margens da referida rodovia no 
seu já asfaltado (Cuiabá- Porto Velho) V~hena, 
Presidente Médici, Cerejeiras, Cacoal, Rolim de 
Moura, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, para ficarmos 
nos principais. Quer parecer, por documentos re
centes e informações junto a 6rgãos públicos, 
que, tanto migrantes já estabelecidos há alguns 
anos nessa área, como aqueles que para lá s_e 
deslocaram mais recentemente têm, por motivos 
diversos, se direcionado para outras áreas fora 
do Estado, destacadamente: a de Humaitá no sul 
do Amazonas e da porção s_ul do Acre, que inclui 
a BR-364 no seu trechO Porto Velho - Rio Branco 
e vizinhanças das cidades de Sena Madureira e 
Plácido de Castro, além da reserva ga_rimpeira 
dç Alto Rio Madeira, entre Guajará e Porto Velho. 
Da mesma forma, é mar~nte a ocupação desta 
área J?ela penetração da fronteira agl'fcola por pro
jetas agropecuários motivados tanto por capita· 
listas e grupos·de Rio Branco e Porto Velho, como, 
Centro-Sul do País. Tal ocupação é bem visível 
ao longo de toda BR-364, no trecho estudado. 

J'leste segundo segmento de expansão da fren
te que é o que nos interessa essencialmente, 
ac.reSe.e o fato_ da perspectiva de asfaltamento da 

/ 
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rodovia, o que faz; aumentar a expectativa e a 
tendência de ocupação de terras, com o objetivo 
de fonnar fazendas para exploração imediata ou 
"reservas de valor". E assim que se percebe exten
sas áreas desmatadas e cercadas com pouca ou 
nenhuma atividade agrícola ou pastoril Concor· 
rendo para caracterizar a ocupação produtiva, la
tu sensu, o processo de povoamento desta área
eixo, sobre o qual se situa nosso interesse. 

5.1-Re!;Jião Imediata-de Vila Estiema: aspec
tos -do poiiOdiTlento recente 

A região onde se localiza o povoado Vila Estre
ma, situa-se, na atual dfvisão administrativa da 
-Federação, no Estado de Rondônia: trata-se de 
uma projeção, em forma de cunha, dciquela Uni
dade da federação. no sentido dos paralelos em 
Anexo IIT. Foge aos propósitos .... _:ste documeto 
a descrição histórica da ocupação desta área. 
Cumpre no éiltaitto qile-àri1esma, há bem poucos 
anos; eircontrava~se ainda entregue à atividade 
extrativa da hévea em antigos seringais da bacia 
do Madeira e seus principais tributários brasileiros 
e lrolivianos: o Abunã, o Beni Madre de Dias e 
ftuxi, entre outros. 

Tal atividade vem decaindo já há alguns anos, 
fruto de problemas estruturais, dentre os quais 
se alinham o declínio do preço da borracha e 
o abandono de seringais em favor da ddade. 

Tal situação veio- a se combinar com cr avanço 
da frente que delineamos no item anterior, dando 
a tônica da ocupação da área que-passamoS a 
tratar. 

As terras _sobre as quais se assenta hoje Vila 
Estrema bolivianas antes do Tratado de Petró
polis, se constituem em antigos seringais, ao lon
go do Abunã, que corta a área. "Não havia ainda 
começado o século XX e já os bolivianos que 
partiam da cidade de Ribera1ta, no Rio Madre de 
Dias, em 1898, invadiram as suas nascentes e 
exploraram, segundo Octávio Reis, vários serin· 
gals neste rio, sendo: a parte amazonense explo
rada pela firma comercial Bercado e Balivan" (ci· 
tado por Antonio Leite de Oliveira - À derivada 
da Geodésia Cunha Gomes ....:... Alto" Moreira -
15 de setembro de 1987). 

No entanto, a ocupação intensiva desta área 
é algo muito recente, cabe dizer de dois anos 
para cá. O çlepoimentO de uma das moradoras 
antigas de Vila Estrema é elucidativo. Chegada 
a esta localidade em 1979, com objetivo de se 
estabelecer· como comerciante para atender aos 
colonos que começavam a chegar, encontrou a 
estrada mal conservada, e a presença apenas do 
posto fiscal do Acre e algumas casas. Mesmo 
depoimentos mais recentes dão conta de um au
mento considerável nos últimos dois anos. 

Segundo o informante mais antigo que .~e p_ode 
contatar na área, chegado em 1975, foi pelo tdos 
de 1978 que se deu a intensificação do processo 
migráfófio com a entrada do "pessoal do sul pela 
BR da Balsa (no Rio-/'1\adeira) até Rio Branco", 
montando serrarias ou terras de seringais que 
as vendiam por qualquer valor. Dessa leva muitos 
retrocederam devido ao surto de malária ocorrido 
na primeira mudança de estação. Daquela época, 
estima o informante, só restaram, além dele, três 
famílias. 

A reativação da migração, ainda segundo o 
mesmo informante, oe.arreu no final do ano de 
1981. e 1982, com a_ conc!usão do asfaltam_ento 
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da BR-:J64, no trecho CuiCJbá-Porto Velho. A no
tícia de que esse asfaltamento seguirá até a capital 
acreana, aliado à presença do "Projeto de Assen
tamento do Alto Madeira", do Incra sediado em 
Abunã, só fez aumentar o fluxo migratório. 

No ápice deste processo, a estimativá era "da 
chegada de 5 a 6 mudanças diárias em Vila Extre
ma. Hoje este número é estimado em l mudança 
diária. . . 

Como resultado de tudo Isso temos a mmfo
logia de ocupação da área. 

Estima-se que existani de 5 a 6 fam1lias dentro 
dos "'ramais"; e quanto à área urbana, a SUCAM 
informa ter borrifado, em abril deste_ ano, 937 
residências. 

Os colonos praticam, geralmente, além de cul
turas de subsistência, uma agricultura onde pre
dominam o café e o cacau. O primeiro é comer
cializado localmente e em Rio Branco, de _acordo 
com as condições da estrada, estimando-se em 
IOO a I20 mil pés de café produtivos. O estrati
vismo de borracha é pouco praticado, pois nào 
faz parte da tradição do migrante _que para aí 
se dirige. 

Na estrutura fundiária, predominam os lotes 
de aproximadamente 1 OOha, módulo do Incra, 
embora já se perceba o processo de concentração 
de terras. Colonos que, por motivo ou outro, se 
vêem sem perspectiva, vendem sua terra a tercei~ 
ros e há informações de um proprietário já pos
suindo extensões razoáveis de terra. Percebe-se, 
também a entrada de grandes projetes agrope
·cuários e madeireiros, a exemplo da Agropecuâria 
Rio Novo, de propriedade do Banco Real S/A, 
situada entre Vila Extrema e Nova CaJifórnia,_c_om 
aproximadamente 40.000 ha. 

A situação jurídica das terras não fie~ definida. 
Segundo informações obtidas inicialmente_ junto 
ao rnorador antigo já referido, o Incra_ não estaria 
fornecendo nenhuma espécie de documento _de 
posse, em função do litígio entre Rondênia e Acre. 
No entanto, segundo outro informante. o que exiS
te é uma questão judicial entre a famma Moura 
Reis, proprietária do antigo Serlngã.l Califórnia, c_u_

jos herdeiros perderam para o Incra em primeira 
instância e recorrem agora em segunda instância. 
Isso impediria o Incra de regularizar a questão 
fundiária. 

Na parte urbana, Vr.la Extrema, propriamente 
dita, _é um aglomerado que se estende à esquerda 
da BR-364 no sentido Porto Velho-Rio Branco. 
O sítio urbano desenvolve-se ao redor de um iga
rapé e a parte mais antiga fica às margens da 
rodovia. Aí, encontram-se alguns bares, a agência 
bancária do Banacre e outros serviços. 

Perpendicularmente__à rodovia, ternos a prin
cipal rua de comércio da localidade: armarinhos, 
farmácias e outros que se estendem áté a parte 
sobre o igarapé, onde começa a ocupa~o mais 
recente do povoado. Por fim, já limitando com 
a floresta, temos a área em ottiJ)ação, podendo-se 
observar o trabalho de derrubar da mata e capina 
do terreno. - - -- --

O núcleo não obedece a nenhum pJarlo de 
ordenamento, nem se materializei segundo os pa~ 
drões clássicos de urbanização, pois se_trata de 
um núcleo em área pioneira. Os seiViços urbanos 
são incompletos, apesar da presença de infra-es
trutura básica, provida pelo Governo do ACre: 
energia elétrica, algum saneamento é, riia!S recen
temente, um posto teléfôliiCo âa" Te.Jeãcre. - -

Apesar diSSO-:- quer parecer que Vila Extrema 
cumpre o~s ~eus obejetivos: abrigar, ainda que pre
cariamenie,-aqueles que aguardam a ocasião de 
conseguir alguma "data" para cultivo e as famílias 
dos_ que Já encontram, além de fornecer bens 
e serv_lç:9s, pouco mais que elementares, a essa 
_gente. E surpreendente encontrarmos embriões 
de associativismos: de moradores, de comercian
te.~ existert_te~ ou em vias de formação. 

Foram investigados os fluxos de compra de 
mercadorias de diferentes _casas comerciais, pro
curando-se saber dos proprietários em que locais 
adquiriam mercadorias, se _em Rio Branco, Porto 
Velho ou em outras praças. 

No caso de aviamentos e tecidos, _os comer
ciantes entrevistados q~laram_ .adqujrir suas mer
t"""ãâ:orias no Rio de Jan_eiro e São Paulo, pessoal
mente ou através de representantes. Já os farma
cêuticos sãq abastecidos a partir de Porto_ Velho, 
onde os grandes laboratórios do Sul do País man
têm distribuidores. Em se tratando de bebidas, 
a compra é feita em _8io_ Branco, pelo custo mais 
baixo_em função da maior proximidade. 

No entanto, é no aspecto fiscal que Rio Branco 
se impõe, a quase totalidade_ dos comerciantes 
tem_ atseu registro e rec_olhern impostos para 
õ GOverno do Acre. 

_Jy. -~g~ir1 ~Pr~enta-se uma amostra de "histó
rias Ue vida" levantadas na área. Na busca da 
representatividac:fe; entrevistaram-se pessoas rtib
nmdo em pontos diferentes e, tanto quanto seja 
possível numa nova- ãrea, chegadas em épocas 
deferentes. 

CUmpre r~sS:ªltar qu_e a grande maioria das pes
Soas chegou na área há não mais que dois anos, 
e os ·~a_ntigos" chegaram há pouco mais de uma 
década. 

_5.1.1- Os "antigos"_ 

a) comerciante, dona de hotel e restaurante, 
natural de Rio Branco (A C), ·sem dedaraçãci-de 
idade, veio para Estrema por volta de I 980 no 
intuito de ajudar o pai, que tinha negócios na 
área Como hãO havia, na época, venda de gêne
ros báSiCOs~ aluQou um avião e trouxe arroz, feijão, 
áÇú~~·- cãfé, e outros gêneros. Atualmente é pro
priétâria da_prindpal churrascaria e hotel à beira 
da BR-364. Pretendo continuar na área, na espe
rança do asfaltãmento da estrada. 

b)_Agricultor e madeireiro, natural do Paraná, 
che.sou à Estrema em 1975. Comprou o direito 
de uma posse e começou a plantar, mas tinha 
dificuldades de_ .comercialização. Auferiu renda 
coffi'lüna: Serraria que trouxe do Paraná, aprovei
tand'? _e>:_"ve_râciw e as melhoreS condições da estra
da para a venda da madeira em Rio Branco. Foi 
uma._ dos:poucos-·que nãO retOrnoU- cjuando os 
índices de malária aumentaram ao final da década 
de 1970. É, hoje, Üma pessoa conl boa situação, 
possuindo um sobrado à beira da Rodovia 
BR-364. . .. . . . . 

5.12- Os novos 

-a) Pedreiro e construt9r, natural de Brejo 
Santo (CE:-1948), chegou em-i986. Sua últirnâ 
procEidéii.Ciã CõJ-Rolirn de Moura (RO) Onde--era 
metalúrgico. Foi _pa!_a a área ·com o objetivo_ de 
adqUirfr terras e hoje possui uma "data" de 15 

· 3qm~r~§:ConSeQuif-Um Jote de terra, dentro 
da mata_ Não ~ita de mudança, já que tem 
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Uma pequena firma construtora, registrada em 
Rio Branco. 

b) Comerciante, natural de Paranavaí 
(PR-1952). Era agricultor em Paranavaí e migrou 
para Mato Grosso e Rondõnia, sempre em busca 
de terras maiores e meJhores. Chegou à Estrema 
em 1986, proC:edente de Rolirn de Moura (RO), 
porque "estavam dando terra''2 (Sic). 
-~ c) Biscateiro, natural de Governador Valadares 
(MG-I 948). Suã- última proCedência foi Cacoal 
(RO) e Chegõu em- 1986, pois soube "que havia 
dispoiiibflidade de _terra." 

d) Farmacêutico, natural de lvaiporã 
(PR-1963), sempre trabalhoU rieSte ramo em Ji
Pãr.élná- (R O), sua última procedência. Não ve!o 
erii busca:·de terras, --mas sim, com o propósito 
de abrir uma farmácia, pois soube do grande fluxo 
migratório para a área. Pretende se fiXar, a menos 
qUe a qüestão do litígio não seja resolvida em 
prazo hábil. 

e) Comerciante, natural de Currais Novos 
(RN-1 925), é_ o único dos entrevistados que, desde 
a década de 1950, exerce atividades no Acre. Anti
go "5oldado da Borracha" e depois seringalista, 
estabeleceu-se em EStrema coin _um Basar. Ven
de a prazo e mascateia no garimpo. 

-f) Autónoma, natural de Mantena (MG-I 948). 
Sua última procedência foi colorado D'Oeste, 
cheg'a.ndo em Estrema em 1986. Pretende dedi
car-se ã lavoura, pois comprou, juntamente com 
o marido, um lote perto do núcleo urbano, mas 

, corno não há comunicação, ocuparam outro lote 
na vila. começou a produzir tijolos para construir 
sua casa __ e hoje administra com a ajuda de 4 
filhos, uma olaria doméstica. 

As entrevistas mostram, de imediato, a diversi
dade profissional dos que se encaminham para 
_E,Wema e corroboram, a idéia de que a preponde
râJ:Lc_ia é de pessoas que já estavam em Rondônia. 

Entendemos, contudo, que; independentemen
te da -res_oluç.ito-do litígio, é preciso atentar para 
o-rato -de se repetir, nesse trecho 1da BR, o que 
aconteceu no trecho Porto Veli)o - Cuiabá: o 
surgimento -de "cidades de posseiros", numa si
tuação onde .. cidade e c~po se_ confundem." 
A origem das cidades, mesmo as que se formam 
hOje é sempre a invasão de terras, devolutas ou 
com tributação antiga, visand~ à.produção agríco
la" (Becher, Bertha K. "Horilem e Natureza na 
Amazônia"-Tübinger Geog. Studiem-p. 247). 

6. Considerações Finais 

Cumpre destacar que das atividades desenvol
vidas pelo IBGE perdUra uma pendência, relativa 
às divisas entre_ os Estados do Amazonas e do 
Acre, quanto ao abandono da linha geodésca Beni 
- Javari ~ adoção de uma poligonal que con5i
dere em território acreano as cidades de Cruzeiro 
do SuJ, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó. Em 
parte, os pontos determinados pelo IBGE e acei
tos peJos representantes dos Estados, atendem 
_à_ regularização dos limites constituindo exceção 

·à; _falta de um entendimento quanto a passagem 
dos limite5 nas vizinhanças d~_ Cruzciro do Sul 
~·Feijó. O:infofme aêordado eih reuniões com 
os ~resentantes, o IBGE se propõe a determinar 
as coordenadas dos novos_ m~rcoS, -reo logo os 
gover1)9S dos Estados comuniquem a solução 
consensual. 

AtentO ao escopo do convênio firmado, es~ 
Nota Técnica sumaria os elementos essenciais 
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à análise das_dem.andas fronteiriças, cabendo des
tacar que as mesmas podem ser agrupadas se
gundo interesses bilateriafs, caso dos Estados do 
Amazonas e do Acre, ou multilaterais, diante da 
pretensão, a creana que atinge _os limites fixados 
na ligislação vigente, dos iréS estados envoJvidos. 

No estreito cumprimento- dos termos i:Onve= 
niados, procedeu-se aos levantamentos geodé
sicos e mapeamentos que informam a situação 
explicitada em diplomas legais e a ocupação atual 
da área. Em caráter compléTi€:ntar ao previsto 
no convênio, procedeu-se a uma pesquisa geo
gráfiCa quantO a estrutura es-pacial_ da ocupaçãç 
humana. Tais pesquisas objetivaram gerar infor
mações complementares quanto aos movimen
tos sociais e económicos; em prjndpios neces
sáriOs à tornada de decisões pOr pãrte dos Senho
res Representantes dos Estados e outras autori
dades, quanto às divisas de direito ou de fato. 

Rio de Janeiro, 23 de no\ieii'lbro de 1987. -
Mauro Pereira de Mello, Diretor de Geodên
das. 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 235, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n<> 2, de 1973 
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 
12, de 1983, e de acordo com o disposto na 
Resolução no:> 130, de 1980, e tendo em vista o 
que consta no Processo n" 017466/87-3, resolve: 
autorizar a contratação sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Ti'abaJho e fo Fundo 
do Garantia por Tempo de Serviço do Senhor 
José Roberto Aragão, para o emprego de Asses
sor Técnico, com o salário mensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir -de 5 
de fevereiro de I 987, com lotação e _exerdd'l 
no gabinete do Senador Ronaldo Aragão. 

Senado Federal, 2 de aezeinbfo de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 236, DE 1987 

O Presidente do Senado federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem o); gimento Interno 
e considerando o disposto na Lei n~ 7 A32, de 
18 de dezembro de 1985, tendo acolhido a fundá
mentação apresentada na Proposta de Ajusta
mento _do Orçamento Próprio do FUNSEN n9 2, 
de 1 987~eSolve, ad referendum da Comissão 
Diretora: -

Art. 1<> Ajustar o Orçamento da Receita do 
Fundo Espectai do Senado Federaf- FUNSER, 
de modo a acrescê-lo em Cz$ 7.700.000.00 (sefe 
mUhões e s_ete<:entos mil áuzados), mediante as 
aherações_a seguir indicadas, passando o mesmo 
a totalizar o montante de Cz$ 161.100,000,00 
(cento e sessenta e um milhões e cem mil cruza
dos), no exercido de 1987. 

RUBRICA 

1000.00.00 

13oo.ou:oo 
13Io.oo:oo 
1700.0MO 
1710.00.00 
171l.O!.OU 

1711.09.00 

1900.00.00 
1910.00.00 
1920.00.00 
1920.Q1.00 
!920.02.00 
1990.00.00 
1902.02.00 
1990.03.00 

2000.00.00 
2200.00.00 
2210.00.00 
2400.00.00 
2410.00.00 
2411.01.00 

2411.09,00. 

zsoo:oo.oo 
2590.00.00 
2590.02.00 
2590.0:3.00 

ESPECIFICAÇÃO 

Receitas conentes 

., t<eêeita Patrimonial 
R:eêeitâs iiTIObiliárias 
-TfahSfefências correntes 
Transferências intragoVemamentais 
Támsferêndas da União-Saldos c 

dO OrÇamento do Senado Federal (1986) 
Outras transferências da União -

_ Saldos do FUNSEN em 31-12-86 
OUtraS receitas correntes 
Multas e Juros de mora : 
Jridenizações e restituições 
piv~rsas_ iÍ1denizações e ~stituiçôes .. 
Participação dos Servidores no PIS/SSAMS 

-' RE::Ceitãs diversas 
Cancelamento de restos a pagar 
Outras receitas diversas 

Receitas de Capital 
Alienação de bens 
AlíeilãÇão de bens móveis 
Transferências de capital 
Trânsferências intragovernamentais 
Tra-nsferências da União - Sakfos 
do Orçamento do Senado Federal (1986) 
Outas transferências dá União -

- - Saidos do FUNSEN em 31-12-86 
Outras receitas de capital 
Outras receitas 

_ Cancelamento de restos a pagar 
Diversas Outras receitas ae-capital 

-TOTAL DA RECEITA 

FONTE VALOR EMCZ$ 

56.900.000,00 

90 22o.ooo.oo· 

90 .>r.o86.79ij8 
-

90 14.657.817,40 

90 20:0.000,00 

90 ....5.000.QOO,ÓO 
90 1.480.000,00 

.. 

90 4.055391,22 . 
90 200.000,00 

104.200.000,00 

90 2.000.000,00 

90 ll4.!3ô.$5,57 

90 15.69!.076,03 

90 2272.368.40 
90 100.000,00 

llli.IOO.OOO,OO 

Parágrafo único. A fonte compensatória para os acréscimos discriminados neste artigo provém 
de reestimativa da receita, efetuada com base na efetiva arrecadação do exercício. 

Art 2~ Ajustar o Orçamento da Despesa do FUNSEN, de modo a_ incorporar ao mesmo os 
acrésdmos derivados da reestimativa da receita, com o seguinte desdobramento em termos de 
d-etalhamento dos gastos pela natureza da despesa: 

RUBRICA. ESPEÇIFIÇAÇÃO . VALOR. E~'\ CZ~ 

3!20.00.00-
3131.00.00_ 
3!32.0Q.OQ 
3!92.00.00 
4110.00.00 . 
4120.00.00 
4!92.00.00 
4250.00.00 
43!3'.00.00 

Material de Córisumo 
RemufiéfaçaO de_ Serviços PesS:Õais 
-outfôfServfçol> _e EriC:ãr~os _ -
CesPeSãs de -Exerdcios Arlteriores 

---COras e Instalações - - -
Equiparrlentos e Mal Permanente 
Despesas de Exercícios Anteriores 

-_,-'AqUi~~ 1}_[_~ep. gp: já Jntegr~li~do 
-contribuiÇões a FundoS - --

TOTAL DA DESPESA 

7.000.000,00 
500.000,00 

26AOO.CIOO,OO 
300.000.00 

84.600.000,00 
26200.000,00 
. - 100'000,00 

._ 1.000.000.00 
15.000.000,00 

16J.l00.000,00 

Art. 3>:> -Aprovar alterações no desdobramento do Programa de Trabalho do FUNSEN, que 
passa a aprese~~r a seguinte estrutu~a analítica: -

SUBAllVIDADE/I'IATUREZA DA DESPESA 

02.09.0101001.4000.950 ~Suporte à Ação Legislativa 
3120.00.00 .Material de COnsumo 
313.1.00~aa_____:.__RemuneraÇaó de Serviços_ Pessoaj_s 
3132.00.00-- OutrOs Sei'Viços e EnCargos 
3192.00.00 ~spesas de Exercícios Anteriores 
4120.00.00 -Equipamentos e Mat. Permanente 
4192.00.00 o_espesas-de Exercícios Anteriores 

TOTAL :~~:~~?~t. 

c. VALOR EM cz$ 

6.DOO.OOO,OD 
500.000,00 

4.400.000,00 
.3ao.ooo,oo 

. 2.500.000.00 
10.000,00 

13.800.000,00 
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02.09.0101001.4000.951- Edificações e Instalações para o Senado Fe
deral 

4110.00.00 Obras e Instalações 
TOTAL 

84.600.000,00 
84.600.000,00 

02.09.0101Ó01.4000.952- Reequipamento e Reaparelhamento de Onf
dades 

4120.00.00 Equipamentos e Mat: Permanente 
TOTAL ~ 

21.700.000,00 ~ 

21.700.000,00 
02.09.0101001.4000.953- Habitação para Servidores 

4313.00.00 Contribuições a Fundos 
TOTAL 

15.000.000,00~ 
15.000.000,00 

02.09.0101001.4000.954- Assistência Méd. e Social 

3132.00.00 Outros Serviços e Encargos 
4120.00.00 Equipamentos e Mat. Permanente 

TOTAL - ~ 

lo.odo.aoo,oo · 
2.ooo.ooo;oo 

12.000.000,00 ~ 
02.09.0101001.4000.955 - Serviços Postais e de Telecomurucações 

3132.00.00 
4250.00.00 

Outros SerViços e EncargOs 
Aq. Tft Rep. Cap. já IntegraJizado 
TOTAL 

s.ooo.ooo;bo 
LOOO.dbo,OO 
6.000.000,00 

02.09.0101001.4000.956- Reparos e Conservação de Bens Móveis e 
Imóveis 

3120.00.00 
3132.00.00 

Material de Consumo -
Outros s·eMÇos e Encargos 
TOTAL 

1.000.000,00 
7.000.000,00 
8.000.000,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA 161.100,000,00 

Art. 4\' Este Ato entra em vi~fOi n8dãta ae SUa publicação. 
Senado Federal, 2 de dezembiõ de 1987. -Humbert~ Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
i'l' 237, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso fV, do -Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 1973, e tendo em vista O --que consta 
do Processo n9 011.891/87.4, resolve demitir, "a 
bem do serviço público" os seiVidores Valter Silva 
de Oliveira, Assistente de Plenários, Casse "Espe
cial", Referência NM-28, do Quadro Permanente; 
Paulo Oliveira Ribeiro, Assistente de Plenários, 
Classe "D", Referência NM-24, do Quadro Perma
nente; Josias Lopes d!l Silva, Artífice de Carpin
taria e Marcenaria, Casse "D", Referênda NM-26, 
do Quadro de Pessoal CLT; Robson Lopes, Agen
te de Segurança, CLT e Carlos Augusto Vieira 
Ramos, SeNente, CLT, de_ acordo com O disposto 
nos artigos 469, inciso I, e 471, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 238, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora 

n1 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n"' 01784-3/87-1, resolve 
retificar o Aro n9 218 de 1985, desta Presidência, 
que aposentou José Greg6rio da Fonseca no car
go em comissão de Assessor Legislativo, código 
SF-DAS-1 02-3__._do QuadrQ P~rmanente do Sena~ 
do Federal, a fim de excluir do fundamento legãl 
de_sua.flposentadoria o artigo 430 da Resolução 
SF n1> 58, de 1972, e incluir a opção pelos bene
ficias previstos no artigo 29, § 29, da Lei n9 6.323, 
de 1976, combinado com as Resoluções n~ 21, 
de 1980,n' 7, de 1987 e n' 15; de 1987. 

Senado Federa1,_3 dé -dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
i'l' 239, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência -que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 017919/87-8, resolve 
aposentar, voluntariamente, José da Silva, Inspe
tor de Segurança Legislativa, Oasse "Espe<:ial". 
Referência NS-19, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
III, 102, inciso 1; alínea "a", da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinados com 
os artigos 428, inciso II. 429, inciso I, 430, incisos 
IV e V 414, § 4•, e 438 da Resolução SF n' 58, 
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de 1972, artigo 29 parágrafo único, da Resolução 
SF n' 358, de 1983, artigo 3• da Resolução SF 
n"' 13, de 1985, -e artigo n9 2 da ResoluçãO SF 
nç 182, de 1987, coin proventos integrais, obser
vado o limite previsto no· artigo 102, § 29, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 240, DE 1987 

ô Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigoS 52,- item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comfssão Diretora 
n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que conSta do Processo n9 017978/87-4, reSolve 
aPosentar, voluntariamente, Manõer GeOrge-cas
simiro, Assistente de Plenários, Classe "D", Refe~ 
rência NM-24, do Quadro P€rmanente do Senado 
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, 
102, inciso I, alínea "a", da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinados com os 
artigos 428, inciso U, 429, inciso I, 430, inciSO 
11, 414, § 4•, e 438 da Resolução SF n' 358, de 
1983, artigo 31 da Resolução SF nç 13, de 1985, 
e ·artigo 29 da Resoluçáo SF n" 1 82, de 1987, 
com proventos correspondentes ao vencimento 
da _Classe "Especial NM-28, -observado o limite 
previsto no artigo 102, § 29, da ConStituição Fe
defãl. - . - ·- --

senado_federal. 3 de dezembro de 1987. -
Humberto ~(:ena, Pres~ente. 

ATO 00 PRESIDENTE 
1'1• 241, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso (V, do Regimenro Interno e .de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe fo! outqrgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n" 2, de 1973, resolve nomear Luiz Alberto 
Franco Carneiro, Técnico- em ComUnlCaÇáO So
cial, Casse "Especial", Referência NS-25, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente 
do Senado Federal. · 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Senador Humberto Lucena, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 242, DE 1987 

O Presjdente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Conilssão Dife
tora n9 2, de 1973, resolve nomear Antonio José 
de Souza Machado, Técnico em Legislação e Or
çamento, Oasse "B", Referência NS-21, do Qua
dro de Pessoal CL T do_ Senado Federal, para exer
cer o ·cargo em cornissão de Assessor LegisJativo, 
Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente 
do Senado Federal. -

Senado Federa.J, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente do Se-
nado Federal. -
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 243, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52-, item 
38,-e 97, inciso N, do Regimento Interno ~ de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato_da Comissão Dire- _ 
tora n" 2, de 1973, resolve- n-omear Francisco· Ze- -
nor Teixeira, Técnico em Legislação e Orçal_11en
to, Oasse "EspeCtai", Referência NS-24, do Qua-

428, inciso ·m, § 2~. 42:9, indso-111, e 414, § 4~. 
da Resolução SF n<:> 58, de 1972, arts. 29, parágrafo 
único, e "3<:> da Resoluçáo SF n~ 358, de 1983, 
art -3", da Resolução SF n<? "13, de 1985, e __ art. 
21 da Resolução SF n? 182, de 1987, e art. 19 , 

da Lei n? 1 .050, de 1950, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 102, § 29, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente. 

dro de Pessoal CLT do Senado Federal, para exer- ATÓ t)O PRESIDENTE 
cer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, N9 247, DE 1987 
Código S!'-DAS~102.3, d6 Quàdi'o Permanente O Presidente do_Senado Federai, no uso das 
do Senado Federal. - - --=atribuições que lhe conferem os arts.. 52, item 

Senado Federal, 4 de dezembro. de 1987. - 38, e-97, inciso IV, do Regimento Interno, e de 
Senador Humberto Luce!l_;:t. Pres1dente _do Se- acordo com a delegação de competência que 
nado Federal. lhe- fOi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 

ATO DO PRESIDENTE n? 2, de_4 de abril de 1973, e tendo em vista 
No 244, de 1987 o disposto no art. 1 ~do Ato da Comissão Diretora 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso JV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire--
tora no 2, de 1973, resolve nomear Paulo Rubens 
Pinheiro Guimarães, Técnico Legislativo, Oasse 
"Especial", NS-25, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-102.3, 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Senador Humberto Lucena, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 245, DE 1987 

O Presidente do Senado federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regfmefito Interno e de 
conformidade com a delegação _de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dí~e
tora n~ 2, de 1973, resolve autorizar a contrataçao 
de Angelita Maria Cabral da Silva, aprovada em 
concurso público homologado em 26-2-85 e pu
blicado no DO, Seção I, de 15-3-85, para o em
prego de Datilógrafo, Casse -"C'", Referência 
NM-25 do Quadro de Pe5soal CLT do Senado 
Federal, sob o regime jurídico da Co~olidação 
das Leis do Trabalho e do_ Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. -= --

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987.
Humberto Lucena, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 246, DE 1987 

O Presidente do Seriado Federal, no JJSO das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire.t_?ra 
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vtsta 
o que consta do Processo n<> 019008/87-2, resolve 
aposentar, por invalidez, Martinho José dos San
tos, Adjunto Legislativo, Oasse "Especial", Refe
rência NS-19, do Quadro Permanente do Senado 
Federa] nos termos dos arts. 101, inciso I, e 102, 
inciso 1: alínea b, da ConstitUição da Rej1Ública 
Federativa do Brasil, combinados com os arts. 

n? 56, de 1987, e o que consta do Processo n? 
017466/87-3, reSOlve retificar para 20 de outubro 
de 1987 a data da contratação do Sr.José Roberto 
Aragão para o emprego de _Ass_essor Técnico, 
CLT, com o salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, autorizada pelo Ato Jl'? 
235, de 1987, desta Presidência, a partir de 5 
de fevereiro de 1987, com lotação e exercício 

--no gabinete do Senador Ronaldo Aragão. 
--Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -

Humberto Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•~ 248, DE Hl87 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe. conferem os arts. 52, item 
38; e·-97, indSo IV, do Regimento Interno e de 
acordo com a _delegação_ de competência que 

_ Jhe_fq_~~ou,t.prgada pelo Ato-da Comissão Diretora 
nQ 2, de -4 de abril de 1973, e tendo em Vista 
o que consta do Processo Jl'? 019060/87 4, re"solve 
aposentar, voluntariamente, José Lourdes de.Oii
veira, Adjunto Le_gislativo, Oasse "Especial", Refe
rência NS-l9,-do-Quadro Permanente d,o Senado 
Federal, nos tefffios doS arts. 101, ÍÍ1ciso me 102, 
inciso I, alínea- a,- da CO!lstituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os arts. 
428, filC!so II, 429,_ inciso J, 430, incisos IV e V, 
414, § 4?, e 438 _da ResOlUção SF n? 58, de 1972, 
e art 2~. parágrafo único, da Resolução SF no 
358; de 1983, ~rt. 31, da ResoluÇão SF n9 _ 13, 
de 1985, e .art. _29 da Resolução SF n9 182, de 
1987, com proventos integrais, obseroado o dis
posto no art. 102, § 29, da Constituiçllo Federal. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1987. -
-Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 249, DE 19S7 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições_ que lhe conferem os arts. 52, item 
38. e 97, inciso tv, do Regimento Interno, e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi 01.1torgada pelo Ato ®_ Com~o _ Diretora 
n? 2, de 4 de abril de _1973, e tendo em vista 
q gue consta do Processo Jl'? 019004/87~ 7, reso!ve 
aposentar, por invalidez, Jordan Miranda Lopes, 
A.Qente de Transporte Legislativo, Classe "Espe
cial", Referência NM-35, do Quadro Permaneryte 
do Senado Federal, nos termos dos arts. 101, 

inciso I, e 102, inciso I, â1ínea b, da Constituição 
da RepúbUca Federativa d<? Brasil,- combinados 
coni os arls. 428, inciso" 01, § 2?, 429, incisO lfJ, 
e 414, § 4?; da Resolução -sr n? 58, de 1972, 
arts~ 2~. parágrafo único, e 3° da Resot~ãe ?_F 
11" 358, de lg83, arf3'âa Resolução SF n• 13, 
de 1985, e art. 2o da Resolução SF n9 1 82, de 
1987, e art. 1~ da Lei no 1.050, de 1950, com 
proventos integrais, Observado o disposto no arl 
102, § 21, da ConstituiçãO FederaL 

Sênado Federal, 5 de dezembro de 1987:
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 250, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso_das 
atribuições que lhe conferem os arts. _52, item 
38, e 97, inciso JV, do Regimento Interno e de 
acordo com a delegação de competência que 
lhe foi Outorgada pelo N.o da Comissão Diretora 
n1 2, de 4 de 8bril de 1973, e tendo em ViSta 
o que consta do Pfocesso n? 019126/87-5, resolve 
aposentar, voluntariainente,_ Ge~aldo Lúcio Q.uei-

- rOz, lnspetor de Segurança Legislatiy~. O asse "Es
pe-cial", ReferêrlCia NS-19, do Quadro Permanen
te do Senado Federal, nos termos dos arts. 101, 
indso lll e I 02, inciso I, alínea a, da Constituiçãà
da República Federativa do Brasil, corrt!?in~dos 
com os arts. 428, inciso II, 429, iridso 1, 430, 

-incisos IV e_ V, 414, § 49, e 438 da Resolução 
SF n9 58, de 1972, e art:. 29

, parágrafo único, 
da Resolução SF n9 358, de 1983, art. ~-~da Reso-

-lUçãO SF n1 13,_ de 1985, e art. 29 da_ Resolução 
SF n? 182, de 1987, cOm proventos integrais~ ob

-servad_O-o disposto no art. 102, § 21, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 5 de dezembrO--de 1987. 
Humberto Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 251, DE 1987 

O Presidente do Senado F'ederal, no uso da 
competência que lhe confere os arts. 52, itens 
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n1 2, de 1973, resolve designar o Assistente 
Técnico da auditoria, para, nos eventuais impedi
mentos do Auditor, responder pe-lo expediente da
quela Auditoria. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987. -
Humberto L~cena, Presi_dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 252, DE 1987 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e .97, inciso lV, do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, e de acordo com o disposto na Resolu
ção n? 130, de 1980, e tendo em vista o que 
consta o Processo n? 019453/87-6~ reSôlve dis
pensar o Sr: Maeterlink Rego Mendes do emprego 
de Assessor Técnico,_sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 
2 de dezembro de 1987. 

Senado Federal, 17 de dezembro de 1987.
Hwnberto Lucena, Presidente. 
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PORTARIA 
N• 32, DE 1987 

O Primeiro-secretário do Se-nado Federal, ·na 
uso das suas atribuições regimentaiS, resolve tor
nar sem efeito a Portaria n9 27,-de 1987, que 
designa os servidores·Afrânio Cavalcante MeloJú
ruor, Assessor Legislativo, Caló Torres, Téçnico 
em Legislação e Orçamento e Aureliano Pinto 
de Menezes, TécnicO Legislativo, para, sob a presi
dência do primeiro, integrarem a Comissão de ' 
[nquérito incumbida de apurar os fatos constantes 
do Processo n9 007977/87-5. -

Seriado Federal, 4 de deZembro de 1987.
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 
N• 33, DE 1987 

O Primeiro-5ecretário do Sénado Federal, no
uso das suas atribuições regimentais, resolve de
signar Paulo Roberto Mendonça Silvério, Assessor 
Legislativo, Afrânio Uv"akant~ Melo Júnior, As
sessor Legislativo_ e Aureliano Pinto de,_Men_ezes, 
Técnico Legislã.tivo, para, sob a presidência do 
primeiro, íõtegrarem a Comissão de Inquérito in~ 
cumbida de apurar os fatos constantes_ do Pro~ 
cesso n• 0079n /87-5. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Jut.ahy Magalhães, Primeiro~Secretário. 

PORTARIA DO PRIMEII«>-SECRETÁRIO 
1'1• 34, DE 1987 

Adalberto José Carneiro, lnspetor de Segurança 
LegiSlativa, Oasse "Espedal", do Quadro Perma
nente, por infringir o dfsposto nci artigo 467, item 
II, do Regulamento Administrativo, conforme deci
são da Comissãó Diretora do Senado Federal, 
rêa1itada em 26 de noveffibro de 1987. 

·.:: Senado Federal, 9- de dezembro de 1987. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá-
rio. · 

PORTARIA 
~. N• 37, DE 1987 

O Primeiro-Secretário- do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regEmentais, resolve: de
signar Fernando Silva de Palma Lima, Assessor 
Legislativo, Afrânio Cavalcanti Mello JúrUor, As
sessor Legislativo e Aureliano Pinto de Menezes, 
TécnicO LegislatiVo, -parã, -sob a presidência do 
primeiro, ihtegrarem Comissão de Inquérito in
cumbida de apurar os fatos constantes do Pro-
CeSSO ri9 o-18478/87-5: - -- - -- -
:--senadO Federal, 11 de dezembro de 1987. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretá~ 
rto. 

PORTARIA 
N• 34, DE 1987 

O Diretor-Geral doSemido Federal, no uso das 
suas atribuições e considerando o despacho auto
rizativo do Presidente do Senado Federal no Pro
cesso n9 000848/87-5-PRODASEN, resolve de
signar Armando Roberto Cerchi Nascimento, 
Analista de Sistemas "A", do PRODASEN, para, 
na forma do artigO 288, inciso IX. do Regulamento 
Administrativo, aprovado pela Resolução 0'1 58, 
de 1972, e demais disposições legais que regem 

O Primeiro-5ecritárl0 do"Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentaiS e regula~ 
mentares, resolve designar os servidores Fran~ 
cisco Naurides Barros, TécnicO eirf ce_Q1slação 
e Orçamento; Pedro Gomes Salvadór, téCnico 
em Legislação e OrÇ:amen_to; José Sinval de Sá, 
Assessor Legislativo; e Ney Madeira, Técnico Le-
gislativo, pãrã., ~Ob a pres~~n~· do p~eiro, inte-
grarem ComisSão incumbida de apurar os casos 
de acumulação de cargos, funções Ou empregos 
existentes no Quadi"Ode -PeSsoal do Senado Fe~ 
dera!. 

--a matéria, na forma adotada pela Administração 
do Seh_ado Federal, freqüentar, pelo prazo de 2 
anos;-a partir de 2 dejaneiro de 1988, com ónus 
parcial para o Senado Federal, Curso de StStemas 
de Informação, a nível de Mestrado, na Univer-

Senado Federal, 4 de dezembro de 1987. -
Jutahy Magalhães, Primelro~Secretário. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETARIO 
N• 35, de 1987 

O Prímeiro~Secretário do s:eriado- Federal, nci 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 472, 
itero II, do RegulamentoAdministrati_vo do Senado 
Federal e tendo em vista o que consta do Processo 
n9 O 12567/87 ~6, resolve suspender o servidor We
Dtngton Franco de Oliveira Júnior, Auxiliar Legis~ 
lativo, CLT, nos termos do artigo 467 do Regula
mento AdministrãtivO, por 30 (trinta) diaS, a partir 
desta data, conforme decisão da Corriissão Dire
tora do Senado Federal, em reunião realizada em 
26âe novembrO de 1981.---- -

Senado Federal, 9 de dezembro de 1987. -~ 
Jutahy Magalhães, Primefrõ-Secretârio. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-sECRETÁRIO 
N• 36, DE 1987 

O Primeírâ=SécretáiiO-do _Senãdo Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 472, 
item ll, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e tendo em vista o que consta do Processo 
n" 012.5_67/87.6,f~õlve repfeiinc:ter o -s.~tvidor 

-- _sidade de Manchester, Inglaterra. _ 
SEiiiaâo Federal, 18 de dezembro de 1987. Jo

sé Passos Porto, Diretor-Geral. 

CONSElHO DE SCIPERVISÃO 
DOPRODASEN 

Atiid8i 8& Reunião 

Aos dezenoye dias do mês de novembro de 
mil_ novecentos e_oitenta e sete, às dezoito horas 
e trinta minutos, na sala de reuniões da Primeira
Secretaria do Senado Federal, réúne-se o Conse
lho de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência 
do Exm~ Sr. Senador Jutahy Magalhães. Presentes 
à-reunião_ os Senhores Conselheiros Dr. José Pas
sos PôrtQ,_ Vlce-Presidente de_ste colegiado, Dr. 
Edu_a_rdo Jorge Caldas Pereira, Dr. Edgard Uncoln 
de Proença Rosa e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, 
Diretor-Executivo_ do Prodasen. Deixa de compa
recer, por motivo justificado, o- Conselheiro Dr. 
Yamil e Sousa Outra. Presente, também, a convite 
do Senhor Presidente, a O~ Sirley Conde de Fi
gueiredo Cima, substituta do Assessor-Chefe da 
Assessoria da Diretoria-Executiva do Prodasen. 
úlidilfmenté, Õ Senhor Presiderite coloca em apre. 
daçãO -a-Ata da reunião anterior, dispensando a 
leitUra -da mesma por ter sido distribuída, com 
antec.edência, aos Senhores Conselheiros. Estes 
a aprovam por unanimidade. A seguir, o Senhor 
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Presidente verifica que os itens 02, 03, 04, 05 
e 06 da pauta referem-se a Convênios entre o 
Prodasen e o Governo _do Estado do Amazonas 
(ProcesSo PD-0801/87-9); Prodasen e o Ministério 
Público do DF e dos Territórios (PD-0754/87-0); 
Prodasen e o Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre (PD-0835/87 -0); Prodasen e a Siderbrás -
SiderúrgicaBrasileira SA (PD-0236n8-9) e, fmal
mente, Prodasen e o Tribunal de Contas do Esta
do de Sã.o Paulo (PD-0798187 -8). Designa, Para 
emitir parecer sobre os referidos processo:>, os 
Conselheiros Eduardo Jorge Calda~_ Pereira, José 
Passos Pôrto, Edgard Uncoln de Proença Rosa, 
Yamil e Sousa Outra e Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, respectivamente. PrOsseguindo, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao relator do Pro
cesso PD-0170/87-9 -, sétimo item da pãuta 
-, Conselheiro Eduardo Jorge Caldas Pereira, 
relativo à celebração de Convênio entre o Proda
sen e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul, objetivando o acesso daquele ór
gão aos Bancos de Dados do_Sistema de Informa
ções Legi5:lativas .do Congresso Nacional - Si
coo. O Senhor relator lê o seu parec_er, no qual 
se manifesta favorável à solicitação de acesso-pelo 
Tribunal, por verificar que o Convênio proposto 
atende às diretrizes _do Conselho de _Supervisão, 
inclusive quanto à reciprocidade de informações. 
Diz, também, que o atendimento- à pre_sente solici
tação deverá obedecer às prioridades estabele-. 
cidas na Política de Atendimento de Convênios 
com órgãos Públicos. Após análise, a matéria ê 
aprovada pela unanimidade dos Senhores Conse
lheiros. Ainda com a palavra, o Conselheiro soli
cita ao Diretor-Executivo uma apropriação· de cus
tos reais dos convênios, dado ao grande número 
de convêrUos recentemente assinados e o inte
resse trescente de outros órgã-os, a fim de rever 
a tabela e eliminar eventuais subsídios custeados 
pelo Prodasen e também um estudo de alterna· 
tivas para cessão de bases de dados para comer
cialização por outras empresas distnbuidoras de 
informações. O oitavo item, Processo 
PD-0559/87~3, refere-se à Prestação de_ Contas 
do Prodasen e do Fundasen do primeiro trimestre 
de 1987. Com á palavra, o ConSelheiro Eduardo 
Jorge Caldas Pereira, relator da matéria, manifes
ta-se favorável à aprovação das Contas ora em 
apreciação. No relato, solicita que a Auditoria do 
Senado Federal, "independentemente da remes
sa do presente processo para aprovação da Co· 
missão Diretora", proceda à análise de pontos 
específicos relativos às Contas de Pessoal e Ou· 
tros Serviços de Terceiros, os· quais se encontram 
discriminados detalhadamente no seu parecer. 
Após a análise da matéria pelos Senhores Conse
lheiros, é a ·mesma aprovãda por unanimidade. 
A_§~l!_ir, aprecia~se o Processo PD-0295/87-6. 
Trata-se de requerimento da servidora Maria Tere
sa M. Cpsta Rebello referente ao seu retomo ao 
Emprego de TécniCo de Treinamento. O relator 
da matéria, COnselheirO Eduafdo Jorge Caldas 
Pereira, lê o seu parecer, concluindo ser "favorável 
ao reestudo global da questão, levando em consi
deração o acima exposto, parã que se obtenha 
uma solução comum e n"o haja efeito negativo 
sobre outr()S setvidores do Prodasen". Após al
guns esclarecimentos fornecidos pelo relator, é 
o seu parecer aprovado por unanimidade. O item 
dez, expediente CT -DEX/SEN-403/87, diz. respei
to à proposta do Diretor-Executivo para fixação 
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do índice de produtividade a ser utilizado no paga~ 
mente do Prêmio de Produtividade aos servidores 
do Prodasen, no exercido de 1987. Com a palavra, 
o Conselheiro José Passos Pôrto, relator da maté
ria, lê o seu parecer, no qual se manifesta favorável 
à aprovação do pleito, concluindo que "consjde
rando as razões expostas, a existência de disponi
bilidade orçamentária, somos favoráveis à con
cessao do pedido, estabelecendo--se o índice de 
1,0 (um vírgula zero), maior valor na escala esta
belecida para a Apuração de Mérito". O Conselho 
aprova o parecer _em ques~o e recomenda que 
seja feita uma avaliação rigorosa, incentivando 
cada servidor a aumentar a produtividade. Solicita, 
ainda, que o Diretor-Executivo informe'a este co-o 
legiado sobre os resu1tados do referido Prêmio 
de Produtividade. Aprova, também, a inclusão do 
Abono Pecuniário Provisório, que foi aprovado por 
este Conselho na sua 79' reunião, para cálculo 
daquele Prêmio. A seguir, o Diretor-Executivo pe
de _a palavra para expor sua proposta (CT -DEXI 
SEN-470/87) relativa à remWleração dos servi
dores integrantes _do Gn.Jpo Direção e Assesso
ramento Superiores (DAS). Após as _considera
ções apresentadas por aquele titular, o Conselho 
decide aprovar a presente proposta consubstan
ciada no Ato n"'005, de 1987, do Presidente deste 
Calenda Colegiada, o qua1 estende àqueles servi
dores o ~posto nos artigos 29 _e_3~>, na forma 
do Anexo do Ato citado, e no artigo 5~> do Ato 
IT' 64, de 1987, da Comissão Diretora do Senado 
Federal, com efeito financeiro retroativo a partir 
de 19 de outubro do corrente ano. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a 
rewtião. E, para constar, eu, Ana Maria Medo Ma
rengo, Secretária do Conselho de__Supervisào, la
vrei a pres_ente Ata que, após lida e aprovada, 
vai assinada pelo Senhor Presidente e demais 
membros do Conselho. Brasília, 19 de novembro 
de 1987. - Senador Jutahy Magalbães, Presi
dente do Conselho de Supervisão _do Prodasen 
- José Passos Pôrto, Vice-Presidente -· 
Eduardo JoFge Caldas PereJra, Conselheiro
nselheiro -Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor
Executivo do Prodasen. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DIRErORA 

21' Reunião Ordinária, Realizada 
Em 26 de Novembro de 1987 

Às doze horas do dia vinte e seis de novembro 
de um mil novecentos e oitenta e sete, na sala 
de reuniões da Presidência, reuniu-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal, sob a Presidência 
do Senhor Senador Humberto Lucena, Presiden
te, com a presença dos Senhores S_enadores Juta
hy Magalhães, Primeiro-secretário; Odacir Soa
res, Segundo-Secretário; Dirceu Carneiro, Tercei
ro-Secretário; João CaStelo, Quarto-Secfetário; e 
Aluizto Bezerra e Francisco Rollemberg, Suplen
tes. 

Deixam de comparecer, por motivos justifica
dos, os Senhores Senadores: José lgilácio, Pri
meiro-Vice-Presidente; e Lourival Baptista, Segun
do-Vice-Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

Dand.o início _à Reunião, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Ma
galhãeS, que aborda os seguinteS assuntos: 

I 0 ) __ Apresentação do Projeto de Resolução ela
borado pela Subsecretaria de Administração--de 
Pessoal, em cumprimento ao disposto no- art. 4~ 
do Ato da Comissão Diretora n~ 38, de 1987, 
dispondo sobre a Gratificação de Nata1. A matéria 
é em seguida retirada de pauta a fim de ser apre
ciada em_ outra oportun!dade. 

2•) Processos n~ 011950/87-0 e 011503/87-4, 
originários da Subsecretaria de Assistência Médi
ca e Social, súgerindo a_ criação_ de retribuições 
acessórias .objetivando suprir necessidades detec
tadas naquele Órgáo._Após amplo debate _da 
questão decidem os Membros presentes aprovar 
a sugestão, sendo assinado o Ato reSpectivo, que 
vai à publicação. 

39) Processo n1 o"14359iái-i, onde a· emPr"esa 
Delta Engenharia requer comutação da pena que 
lhe foi aplicada, redwindo-a para 2 (dois) anos. 
O Senhor Presidente_ de_signa para relatar a maté
ria o Senhor Senador Dirceu Carneiro. 

49) Processo n1 012567/87-6;-contendo con
clusões do Inquérito instaurado para apurar inci
dente ocorrido entre os seNidores Adalberto José 
Carneiro e Jesus da Galiléia Azevedo. Após amplo 
debate decide a Comissão aprovar o Relatório 
é aSccondusões da Comissão de Inquérito, e deci
de, por unanimidade, aplicar a pena de suspensão 
de 30 (trinta) dias ao servidor Wellington Franco 
de Oliveira e a pena de repreensão por escrito 
ao servidor Adalberto José Cameíro, tudo corifor
me determinado p_elo Regulamento Administra
tivo do Senàdo Federal. 

_59) Processo n9 011891/87-4, contendo_as 
conclusões do Inquérito Administrativo ínstaura
do para apurar furto de material de expediente 
ocorrido nas dependências do Senado Federal. 
A matéria é _examinada e_ discutida pelos Membro_s 
presentes, que ao final resolvem aprovar as con-
clusões da Comissão de Inquérito e decidem, à 
unanimidade, aplicar a pena de demissão aos ser~ 
vidores indiciados, autorizando o Senhor Presi
dente a assinar os respectivos Atos. 

6~) Conce'"ssâo~ dé-CõtãS de. envelopes .. Após 
debate da questão decidíu a CoMissão Oiretora 
aprovar a proposta apresentada pela Primeira Se
cretaria do Senado Federa1. 

79) Processo n9 018765/87-4, no qual é solici
tada autorização para reajuste dos preços cobra
dos pela Barbearia do Senado Federal. Discutida 
a solicitação decidiu a Comissão aprovar o rea
juste dos referidos preços. 

Dando continuidade à Reunião o Senhor Presi
dente leva ao conhecimento dos presentes o Pro
c~o n~ 018709/87-7, trazido à apreciação do 
COlegiada pelo Diretor-Geral da Casa, contendo 
minuta de Ato da Comissão Diretora que trans
forma e remaneja para as Categorias Funcionais 
de Datilógrafo e Contador, cargoS vagos de_outras 
categorias do_ Quadro Permanente. O Senhor Pre
sidente designa Relator da matéria o Senhor Se
nador Jutahy Magalhães. 

Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas, 
o Senhor Presidente declarou encerrados os tra
balhos, pelo que eu José_ Passos Pôrto, Diretor
Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
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a presente Ata que, depois-de assinada pelo Se_
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da C:ofnissãO Difetora, 26 de novembro 
de 1967. - Humberto Lucena, Presidente. 

. Ata da 22• Reunião Ordinária Realizada 
Eiil2 de DezembrO de 1987 

À'5 nove horas do dia dois de dezembro de 
1987, na sala de Reuniões d~ Presidência da Casa, 
teUJ1lu~s_e a ComissãO Olretora do ·senãdo Fede
ral, sob a Presidência" do Senhor Senador Hum
berto Lucena, Presidente; e -com a presença dos _ 
Senhores Senadores: José lgnácio, Primeiro-Vic<::
Presidente; Lourival Baptista, -Segundo-\'ice-Pre
sidente; Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretárío; 
Odacir Soares, segundo-Secretário; Dirceu Car
neiro, Terceiro-Secretário; João-castelo, Quarto
Secretário; e Francisco Rollemberg, Suplente. 

Dando início à Reunião; o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Jutahy Magalhães 
que aborda os seguintes assuntos: 

19) Proposta de Ato da CorriisSâo Diretóra rea
justando em 10,56% (dez inteiros e cinqüenta 
e seis centésimos por cento) com vigência a partir 
de 1 ç de dezembro de 1987, os valores dos subsí
dios (partes fiXa e VàriáVel), dos Senhores Sena
dores da República, bem como a ajuda de custo 
fiXados pelo Ato no 63, de 1987, da Comissão 
Diretora. Debatida a proposta ê ela aprovada, sen
do assinado o Ato respectivo, que vai à publicação. 

-2~) Minuta de Ato da Comissão Diretora reajus-
tando em 10,56% (dez inteiros e <:inqüenta e _seis 
centésimos por cento) com vigência a partir de 
1 ~dezembro de 1987, os valores dos vencimentos, 
salâ.rios, salários-famílla, gratificações e proVentOs 
dos servidores do Senado Federal, do CEGRAF 
e do PRODASEN de que trata o Atq_ n9 59, de 
1987. Após debate do assunto é a proposta apro
vada, sendo pelos presentes assinado o Ato res
pectivo, que vai à publicaçao. 

3?) Projeto de Resolução alterando o Regula
mento Administrativo do Senado Federal, criando 
a Seção de Apoio ao Comitê de lmprensa. Após 
amplo debate, decide o Colegiada aprovar a maté-
ria s_endo assinado o Projeto de Resolução que 
v.ai à Secretária-Géi"al da Mesa. 
_ 4°) Prestação de Contas do PRODASEN e do 

FUNDASEN, relativas ao primeiro trimestre de 
1987. O Senhor Presidente designa Relator da 
matéria o Senhor Seriador Odacir Soares. 

s~) Process_o n° 018480/87-0 tratando de re
curso dirigido pelo servidor Victor R. de Castro 
Caiado à Comissão Diretora relativamente ao in
deferimento de processo no qual foi solicitada 
reconsideração da glosa feita pela Subsedetariã 
de Assistência Médica e Social nas despesas efe
tuadas em razão de tratamento médico-cirúrgico 
de emergência O. Senhor Presidente desigtÍa Para 
relatar o recurso o Senhor Senador Dirceu Car
neiro. 

6~) Projeto d~ R~solução revogp:ndo o item_VI 
do art 272 e o art. 345 do Regularhento Adminis
trativo do Senado Federal, d!spositivos esses que 
tratam do Instituto da readmissão. Debatido o as
sunto é assinado o Projeto de Resolução respec
tivo, que vai à Secretaria-Geral da Mesa. 

79) Processo n~' 018206/87-5 que trata da 
construção do edifício Anexo lU do Senado Fede-
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ral. o Senador Jutally Maganl.fleS, --iOuvãiido-se 
no parecer da SUtisecretarta de EriQehharia, con
cluiu no sentido de que o Senado deveria abrir 
processo lidtãt.ório ccim- VíStãS ã -ConS~ç-ão do 
edifído, fornecendo os projetas básiCos efetuados 
pelo arqutteto Oscar Niemeyer, ficando a cargo 
da empresa vencedora a efetivação de quaisquer 
ajustes e modificações julgados necessários pela 
Casa, inclusive os projetas complementares ne
cessários. Debatida a questão resolv~ram os 
membros, à unanimidade, aprovar as conclusões 
acima, baseadas na sugestão da Subsecretaria 
de Engenharia trazida a Mesa pelo Primeiro-Se
cretário. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Odacir Soares que emite Parecer_ sobre_ o_ Pro
cesso rt1 009926/87-9, no qual o servidor Luiz 
Carlos Pontual de Lemos apresentá pedido de 
reconsideração da decisão da Comis~o Diretora 
que determinou a sua renúncia _à aposentadoria · 
do INPS que usufrui. O Relator condui o seu Pare
cer pela procedência do pedido de reconside
ração à vista da inexistência de acumulação de 
cargos. Debatido o assunto é _o Pat~_e_t d_o Relator 
aprovado. 

Em seguida, o SenhorWesidehte submete aos 
'demaJs Membros os assuntos trazidos ao exame 
da Comissão Diretora pelo Diretor-Geral do Se
nado: 

]9) Processo n~ 001489/87-9_. que contém a 
. Prestação de Contas -ao CEGRAF e do FUNCE
GRAF, relativa ao segundo bimestre de 1987. O 

· Senhor Presidente designa o Senador José lgná
cio Relator da matéria. 

21') Ato do Senhor Presidente do Senado Fede
ral aprovando, ad referendum da Comissão Dlre
tora, a reformulação do FUSEN - Fundo Espe
cial do Senado Federal. Após debate, decide 0: 
Colegiada referendar o Ato Presidencial, constan
te do Processo n? 018774/87-3. 

3?) A seguir, o Diretor-Gerallembra aos Mem
bros da Comissão Diretora que, no início do ano, 

-tendo em vista a excepcionalidade da situação 
decorrente do fundonamento simultâneo çla le
gisJatura ordinária e dos trabalhos constituintes, 
foi determinado o pagamento, a título precário 
e sem caracterizar direito ou ânus permanente 
para a Casa, de 54 (cinqüenta e quatro) diárias 
a to-dos os servidores, inclusive àqueles regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. Escla
rece, ainda, que, como a medida tinha caráter 
transitório, não gerando obrigação permanente 
para a Administração impõe-se agora determinar 
se a verba pecuniária em questão deve, aos valo-
res de dezembro, integrar os ~!cuJos para fins 
de pagamento de décüno--terceiro salário, bem 
assim as horas-extras que vêm sendo outorgadas. 
Após ser debatida a matéria, Concluiram os Se
nhores Membros da Comissão Diretora que, o 
mesmo espírito de eventualidade que presidiu o 
pagamento das verba~ ao longo do ano, é de 
ser mantido neste últimc.. mês do exercício, inte
grando-se, tanto o núrrre-rõ mensal de diárias co-
mo o de horas-extras, pelos respectivos valores 
de dez.embro, ao pagamento de 13Q salário. Fica 
decidido, ainda, que a medida tem caráter excep
cional, devendo o assunto voltar a debate para 
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eqUacionamento de uma política administrativa 
para o ano vindouro. -

Nada mais havendo a tratar, _às de~ horas e 
quãrehta e cinco minutos, o Senhor Presidente 
decLarou encerrados os trabalhos, pelo que eu 
José Passos Porto, Diretor-Geral e seCretário da 
Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, de-
pois de assinada pelo senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sa1a da Comissão Diretora, em 2 de dezembro 
de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presi
dente. 

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL 

Ata da Dédma Reunião . 
. EncalTegada de fnvesllgar possíveis iJTegu
larldades na conco~ Internacional 01187, 
niauzada pela ci.esb, para as obnJs de deopo
lulçio do Lago Paranoá. 

As- dez horaS e quarenta_ nliriUtos; do· di'ã quatro 
de rioVembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e sete, reuniu-se a Subcomissão, na sala de reu
ni~ da Comissão do Dlstrito Federal, sob apre-

~ Sidê"ncia do Senhor Senador Pompeu de Sousa 
e com ~r presença dos Sénhores Senadores Mau
rido Corrêa, Saldanha Oef?.i e Edison Lobão, re
gistrando, ainda, o comparecimento dos Douto
res Luiz Alves Coelho e Felipe Erasmo Cabral, 
representantes da Serveng-Civilsan S/A - Em-
presas As_sociadas de Engenharia e do Doutor 
JoSires Mendes C. Veloso, representante da Cons
trutora Andrade Gutierrez. Deixou de comparecer, 
por motivo justificado, o Senho_r Senador Chagas 
Rodrigues. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos, 
coinunicando aos membros da Subcomi,ssão que 
enViaria oficio ao Presidente da Comissão do Dis
trito- Federal, Senador Meira Filho, requerendo 
qu-e- fosse prorrogado para um próximo dia, o 
prazo para apresentação do relatório, vez que, vá
nOs dos ofícios encaminhados pela Subcomissão 
a Qytros órgãos, solicitando documentação de 
Vital importância para o parecer do Relator, ainda 
não haviam sido_ entregues. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra aos Doutores Luiz 
Alves Coelho, Diretor Técnico, e Felipe Erasmo 
O~bral, repreSentante CÇ~IJlercial no Distri,to Fede

__ ral da Serveng-Civilsan S7A, e ao_ Doutor Josires 
Mendes de C. Veloso, representante· da Constru
tora Andrade Gutierrez. Após a explanação dos 
depoente.s, usaram da palavra para interpelar os 
oradores, os Senhores Senadores Saldanha Derzi 
e Maurício Co.rrêa. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente agradeceu a presença de todos, em espe
cial, a dos depoentes, pelos valiosos esclareci* 
m~ntos que trouxeram à Subcomissão. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu 
pqr encerrados os trabalhos, às onze horas e trinta 
e' cinco minutos, cujo inteiro teor será publicado 
no Dlárlo do Congresso Nadonal, após ~ d~* 
da tradução das Notas Taquigráficas. convidando 
os Senhores Senadores membros da Subcomis
sáci para a próxima reunião, a ser aprazada poste
riormente, com o fim de apresentar o Relatório 
e, para constar, eu, Antônio Càf!Os Pereira Fonse
ca, secretário, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, 
Senador Pompeu de Sousa, Presidente. 

Dezembro de 1987 

SUBCOMiSSÃO DA CAESB 

mEXo À ATA DA Diict/.v. RECINIÃO. 
. ORDINÁRIA. DA SUBCOMISSÃO ENCAR
REGADA DE INVESTIGAR POSsivE!S IRRE
OULAkiDADES NA CONCORR~NCIA /N
TERNAGONAL N'Ol/87- CAESB, REAU

. Z'IDA EM 04 DE NOVEMBRO DE 1987. ÀS 
10:40 HORAS, iNTEGRA DO APANHAMEN

. TO TAQ(J!GRÁFICO, COM Pat3UCAÇÃO 
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO PRE
SIDENTE DA SUBCOMISSÃO, SENADOR 

· ·POMPEU DE SOUSA 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Sem mais perda de tempo, uma vez que as nossas 
reUniões se superpõem e até se contrapõem, va
mos dar início aos trabalhos, do que será a última 
audiência desta Subcomissão, destinada a apurar 
os problemas relacionados com os projetes de 
despoluição do lago Paranoá 

Esta reuniãO destina-se a ouvir os represen
tantes das empresas vitoriosas, das empreiteiras 
vitoriosas na concorrência pública a entendimen
to do Sr. Relator, o nobre Senador Maurício Cor~ 
rêa~- Estão presentes os representantes da Ser
veng-Gvilsãil e- da Andrade Gutierrez. A Ser
veng-CIVilsan está represeri.tada pOr duas pes
soas, Drs. Felipe Erasmo Cabral e LLiiz Alves Coe
lho; e a Andrade Gutierrez. o Dr. Euclides VeJ_oso. 

Convido, em prini.eiro lugar, os representantes, 
na ordem que está aqui, da Serveng-Civilsan-para 
ocupar lugar à mesa. 

Devo acrescentar aos dependentes de hoje que 
é de praxe conceder-lhes as palavras para que 
façam a exposição, se assim julgarem convenien
te. Em se-guida Serão submetidOs às indagações 
dos membros da subcomissão, na pessoa do Sr. 
ReJator, urna vez que hoje está todo mundo em 
reuniões, inclusive eu e o Sr. Relator deveríamos 
estar. Pergunto ao Dr. Luiz Alves Coelho e ao 
Dr. Felipe Erasmo Cabral se pretenderri fazer uma 
exposição inicíal e depois serem argüidos -ou se 
preferem, desde logo~ ser interrogados. 

O SR- LUIZ ALVES COELHO - Preferíamos 
fazer uma pequena exposição. 

Em primeiro lugar, agradeçq a_ oportunidade 
que essa subcomissão nos ofereceu de fazer uma 
exposição, do que seja a nossa empresa, a Ser
veng-Civilsan. A Civilsan, Engenharia CMI e Sani
tária, foi uma empresa que nasceu em São Paulo, 
os fundadores foram o Professor Lucas Nogueira 
Garcez-e o-Dr. Vtltran, formaram essa empresa 
com o escopo de executar obras sanitárias. Teve 
início em São Paulo, e evoluiu bastante. Na época, 
fez as maiores obras da cidade de São _Paulo, 
fez uma obra bastante relevante, marcou uma 
época, foi a adutora do Guandu, mesmo porque 
era do conhecimento do Dr. Garcez, ele era pro
fessor de hidraúlica da Escola Politécnica em São 
Paulo, era um grande professor, um grande técni
co, de renome até_ internacional. Ela progrediu 
bastante. Com os anos; evidentemente que toda 
empresa tem o seu crescimento, o seu apogeu 
e depois o seu declfnio. 

Por ocasião de 1958, nascia no interior de São 
Paulo, na ddade de Guaratinquetâ, cidade onde 
eu nasci, a S_erveng. A Serveng foi Criãda pelo 
atual Presidente da Serveng-Civilsan, Soares Pe-
nido, mineiro âe Resende Costa, uin homem de 
uma capacidade impressionante, um homem que 
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é um exemplo de trabalho para este País. Vejo 
no Penido não s_ó um amiga, vejo uma pessoa 
extraordinariamente dinâmica. Tendo criado este 
pequeno embrião, em Guaratinguetá, e lã (ai ter 
como um empregado da empres~. a Nelson Luiz 
do Rego. Ele desenvolveu tanto _que Netson Luiz 
do Rego -dissolveu a empresa em que ele_ traba
lhava, e fez com que ele ficasse com parte do 
equipamento, em gratidão pelos trabalhos rele
vantes que ele prestou à sua empresa. Entáo, 
formou-se a Serveng, da qual eU partlcipei, como 
Diretor-Técnico, desde o início, 29 _de mãio de 
1985, e com pequeno aparte de capfta1 de minha 
parte. Tenho desde aquela época apenas 3,5% 
do capital da empresa. Os outros diretores seriam 
um innão do Penido, o Vicente Penido,já falecido, 
que foi DeputadO Federal aqui em Brasília, e o 
meu sobrinho Dr. Davi Fernandes Coelho, ·um 
arquiteto que era egresso- dos (Juadrós do Minis
tério da Aeronáutica, arquiteto cjue-ttaballlou !).~ 
Aeronáutica. Ele construiu muita coisa, inclusive 
as insta1ações em Guaratinguetá. 

Pois bem, formada a Serveng, começamos a 
traba1har com muita dificuldade -- como tudo 
no Brasil começa_ da nada, praticamente .-- .e 
apenas do_ trabalho profícuo e dedicação plena 
nossa, não tirávamos _um pro-labore adequado 
à época. Nós vivíamos atê de out:os rendimentos, 
cada um de nós tinha um rendimento próprio. 

Eu, por exemplo, vivia das coisas que a minha 
esposa - que ê professora secundária - man
tinha em nossa casa por mais ou menos três 
anos. Atê que fomos tomando corpo com o traba
lho, adquirindo pequenos equipamentos e fomos 
chamados para fazer uma obra de restauração 
da BR-116, a São Paulo-Curitiba, que havia sido 
inaugurada e poucos anos depois ela sofreu, uma 
interrupção na a1tura de Registro. Lá. nós fomos 
chamados pelo dinamismo da empresa; isso eu 
quero frisar bem. A empresa muito pequena, sem 
equipamento, sem nada, mas foi lembrada pelo 
Dr. Alan de Paula Fernandes, então che[e do Dis
trito, em São Paulo, como a empresa mais capaz, 
daquele momento, de atender àquela emergên
cia. Eram milhares de veículos que ficaram para
dos. 'Houve a ruptura de um_ aterro ~uitÇ> grapd~. 
Então, o Peniào -fCii para Já e ·ele çonta de uma 
forma até anedótica que, chegando, ele falou: "Eu 
não sou dono de nada aqui; eu não tenho respon
sabilidade nenhuma. Não sou funcionário públi
co. Trouxeram-me para cá e é esse'infemo". Por
que os motoristas ali estavam todos esfomeados, 
só comendo palmito, não tinham nada e queriam 
matar os fundonáríos do DNER que ali estavam. 
Mas, chegando lá, ele_viu aquele quadro dantesco. 
Eritã:o, resolveu ãssulnir, e :1tamente pelo dina
mismo, pela capacidade que ele tem, ele assumiu 
os equipamentos de outra empresa que ali estava, 
tratares que estavam parados. OS operáriOs rião 
queriam trabalhar, dizendo: "Não, o meu dono 
não está aqui, ele não me deu ordem. Eu não 
sou sujeito às injunções do DNER e não vou traba
lhar''. E Penido, então, até num ato de agressi
vidade, chamou o motorista, pegou-o pelo colari~ 
nho, vamos dizer assim, numa expressão C()mum, 
e falo_u: "Olha, o Senhorvâi trabalhar, pOrque nós 
temos uma missão aqui. Nós temos que fazer 
com que essa estrada fique restabelecida". Lem~ 
brou que. os engenheiros, com muito medo de 
tomarem uma iniciativa, estavam fazendO levanta
mentos demorados porque ali chove muito. O 

DIÁRIO DO CONGRE5!;0 NACIONAL (Seção U) Sexta-feira 18 3813 

Penido_ falou: "Não, não vamos fazer nada de teó
rico aqui. Nós vãri105 abrir urp~ '{a:ri~rlte pelo lado. 
Os Senhores pegam uma equipe para cortar ma
deíra e vãõ fazer a hãvessia pela lateraL" 

Ein · p"oUéos diaS, três, qUatro dias, ele restabe
leceu a BR--116. Eu fiZ éssa pequena história, para 
mostrar O espíritó dessê homem. Ele é daquela 
eStirpe' de' Beffiardo SaYãO. Penid6 foi amigo de 
Bernaid_o Sayão, esse" errípreendedor maravilhoso 
qtie mOrTeu no trabalho. Ele é um homem ... 
""OO~Sit PRESIDENTE--(Pcmipeu de Sousa) -
Ele é parénte do OsvaJaõ? 

O SR. W!Z ALVES COELHO - Ele é prlmo 
do Osvaldo. 'fraba1hou na construção de Anápo
lis, é da estirpe do tempo das carrocinhas. 

Então, a Serveng, com esse dinamismo, já 
comprando equipamentos, amealhoU um ~uco 
de dinheiro e conSeg'uiu entrãr. a Cívilsan, já êsta
belecida Em "São PaUlo, com obras importantes. 
Ela estava meio decadente, meio sem vitalidãde; 
.então, um corretor proCutot:f ó Sr. Penido eo lhe 
disse: "bllla, Penido, você é um sujeito extraor
dinário, acho que você pode adquirir essa empre
sa, que é muito tradiciOnal no campo de sariea~ 
menta e pode dinamizá~la", Ele disse: Tenho Con
dições 'de lhe fazer uma ofEirta._"fez a oferfa;' fOi 
aceita, e houve a fuSãO' dã SeiVEmg-Civilsan. · 

_Eu quciilà trazer â "Civilsan. um pouco par~ o 
lado de Brasília, pois estamos falaildo de SãO 
Paulo. A Civijsan, naquela época, foi uma das pou
cas empresas que acreditou na construçãO de 
Brasília. Ela veio para cá no início, na implantação 
do Plano-Piloto de Brasília; veio e fez --acredito 
-:-_mais Ol! menqs uns 60% çlo que tem de sanea
mento em Brasilia. Tenho uma listagen das obras 
feitas nesta cidade e gostaria de ler rapidamente, 
se não perturbar a V. EJco!l e não for muito inconve
niente. As principais obras feitas aqui foram: cOns
trução ~a Estaç~o de Esgotos da Asa Sul; de 
L0/61 a 10/63, essa que hoje está se pretendendo 
ampliar; _c_gf1sp::uçãÓ da Estaçao de Tratamento 
de Lixo da Asa Sul. Para a época, eram obras 
extraordinárias, porque no Brasil não se tinha na
da. Elas são importantes até hoj_e; construção da 
E~_açã_o_ de rra~rneqto çle_ ~gatos da Asa Norj:e, 
de_JaQeiro/66_a Çezembro/69. Também é uma 
obra que vai ser ampliada pela Empresa Andrade 
Gutierrez; execução_ de redes de água potável na 
Odade_-Satêlite do Gama, de 4/65 a 7/65. Foçam 
executados 32.75Óitl, execução de redes de ágUa 
potável na Odade-Satélite de Ta'guatinga, ~ll!ll.a 
extensão de 27.75Bm em- diâmetros que variam 
de 7!5mm metros a 150mm:ISso foi de 7{70 a 
11{70_; constrU.çã_o do ReseiVatólio R3, de ca_i>ac_i
dade de 30:ooom); eXecução de redes coletoras 
de esgotos sanitários na Odade-Satélite de Ta
guatinga, de diâmetros de 1 OOmm a 300 mrn, 
numa extenS"âo de 35.021m de 9fi1 a 8172; exe
cução de redes de __ água potável, CO!fl ext~~Q 
de. 1 09A06ni ele diâmetros de 50 mm a 600m(I1, 
-de-11/l"l·a- 8172; execução da adutora em f~ri-o 
fundido, numa extensão de 21.422m num diâme
tro de 700mm a l.OOOmm, de 5175 a 12f76; conS
trução de duas elevatórias de água, a_ R 1 e a R;2, 
de 4n6 a 9/76; construção -da adutora de água 
bruta do sistema do Rio D_escoberto em tubos 
de aço carbono, numa extensão: ~e 13.683m nYrr 
diâmetro de: l.219mm, de 10{76 a 12f78; execu
ção de redes coletoras de esgotos sanitários da 
Ceilândia, com 13-.181m, -num diâmetro -de 

150mm ~ 250mrn, de 11179 a 2/ã-O; exeçuç:ão 
de redes de esgotos saryitários-ligações prediais 
-nOs setores QNJ e QNL de Taguatínga, numa 
extensão de 110.371 m, num diâmetro de 1 OOmrri 
a "30omm; de 6/81 a 2/82. -

O SR: PRESIDENTE (l>ompeu de Sousa) ~ 
Sem querer prejudicar a exposição do convidado, 
gostaria de pedir que não lesse tudo, pois o nÚJtle
ro de obras é muito grande, de forma que o tempo 
de leitura ê muito extenso. Sugiro que V. 8' deixe 
wna-Cõpia-oUiioS-empreste essa, pára que in"ãn
demos· xerocá-la, anexando-a:, então, ao processo 
ou entregá-lo ao Sr. Relator. 

O SR. LUIZ ALVES COELHO -A finalidade 
disso ·é mostrar que a SERVENG-CIVILSAN não 
apareceu em Brasília agora. Ela veiO na sua im~ 

~ plafitação, naquele momento heróico em que o 
nosso Presidente Juscelino Kubitschek resolveu 
mudar a Capital para este PlanaJto Central. 

Por isso, estamos aqui na qualidade de pessoas 
que prestaram relevantes serviços para esta cida
de e estamos na condição de prestá~los nova
mente, se assim a cidade exigir. Temos aqui uma 
filia], já há muitos anos, desde aquela época, com 
uma-eqtiiÇie-dinâmica, atenciosa, capat, que pre~ 
tende, nas tarefas que nos forem atribuídas, man~ 
ter essa tradição. . 

Veja bem: o Brasil, passou p·orumá fase heróica 
em que as empresas nasceram, progrediram e 
se estabeleceram. Não temos aqui nenhum capi
tal estrangeiro. O nosso capital ê 100 % nacional. 
Damos empregos a milhares de pessoas e preten
demo:S_executar aqui, em Brasília, no futuro, obras 
tão importantes como essas que relacionei. Estou 
à disposição dos Srs. Senadores que me convo
caram para perguntas. 

GOstaria que o Dr. Felipe Cabral, pessoa ligada 
à ddade, porque S. s~ reside aqui - eu venho 
de fora, de São Paulo, não conheço ainda as pes
soas - complementasse a minha exposição--no 
que eu não fui tão exPlícito. 

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousã) -
A Presidência da Comissão gostaria de esclarecer 
ao Dr. Luiz Alves Coelho que~ interiompeu a sua 
leitura para ganhar tempo naquilo que pode ser 
resolvido através da leitura. Não queremos dificul
tar-lhe ou cassãr-lhe a palavra. Se S. S• qUiSer 
continuar, se tiver mais alguma c-oisa especial a 
explicar poderá fazê-lo. 

O SR. LUIZ ALVES COELHO - Sr. Sen•dor, 
gostaria de esclarecer apenas um item que é mui
to importante no entendimento dessa concorrên
cia. Essa concorrência da _ETB-SUL ETB-NOR
TE, uma concorrência intemaciona1 é de uma 
enõ:tme complexidade, uma grande abrangência 
de itens. É uma concorrência ímpar. Se a peSsoa 
desse ramo analisar com profundidade isso, vê 
que se trata de um traba1ho muito sério que de
mandou muita_ meditação; um trabalho que foi 
elaborado, reelaborado, reestud~do. Poderiam até 
dizer Que ela tem uma capacidade limitativa, não 
8bre muita para as- empresas e tal. Pela própria 
natureza da obra, sua complexidade, seu porte, 
tem equipamentos especiais como: sopradores 
importados, ~qulpes especiais de _quem conhece 
bem o ramo. Por isso, trata-se de uma obra muito 
complexa. Poder-se-ia questionar o preç-o. 

Gostaria d~ fazer algu_mas consideraçóes a res
peito. Há muita confusão por parte de quem nê9 
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é do ramo, de confundir BOI com lucro, o BDI 
de 40 %, clama os céus! Um lucro de 40 %? 
Meu Deus do céu, não é isso! Há que ser invertida 
a formulação. Em vez de BDI, deveria se chamar 
DIB. As despesas se compõem de despesas dire
tas, aquelas referentes a materiais, mão-:.de-obra 
e _equipamentos usados na _execução da obra, 
em caráter produtivo. São as despesas diretas 
na obra. 

Existem as despeSãS--indiretas que são perifé~ 
ricas - digamos assim - -aquelas administra
ções locais. Por exemplo, eu monto o meu acam
pamento da obra. Tenho ali o engenheiro, todas 
as instalações industriais; toda a manutenção da 
obra, viagem de técnicos para cá, tenho isso e 
aquilo e tudo está na administração local. Tenho, 
também, toda a estrutura montada da empresa, 
em São_ Paulo, ou seja, a_admirUstração central. 
Tenho riscos, impostos, uma série de obrigações, 
técnicos estrangeiros, visitas ao exterior. Tudo isso 
pesa no DI- Despesas lndiretas. 

O que é o lucro da empresa? É o B que significa 
Benefícios. --- _-- - --~-

No nosso caso, posso até declinar qual seja: 
ele é apenas 9% sobre o global da proposta. Se 
considerannos_apenas as despesas diretas e as 
indiretas, esse B, meu, o benefíCio cai para 6.7 
%. É isso que precisa ser bem grifado, bem enten
dido, Srs. Senadores. Se me permítem essa ênfa
se que estou dando, é para esclarecer cabalmen

, te ... 

. O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Queremos que o Sr. fale com a mais absoluta 
liberdade, porque queremos apurar toda a verda
de. Queremos dizer que não pretendíamos restrin
gir de maneira alguma, embora nossO tempo seja 
escasso. -- --

0 SR. LUIZ ALVES COELHO-Eu me parabe
nizo com Brasília, com a administração dinâmica 
da Ca:esb de ter posto essa obra em concorrência. 
~uma necessidade~ Quem vai ao local... E vejam 
bem: estive lá esses dias- não conhecia o local, 
ainda - e o mau cheiro que exala de lá, o lago 
todo precisa ser despoluído, precisa uma atitude 
heróica, alguém com coragem de tomar uma de
cisão de fazer a obra e não de impedi-la. O Brasil 
precisa ser construtivo. 

Estou numa Casa, aqUi, importante, -no Senado. 
Aqui tenho um grande amigo, um grande colega 
de turma, que ontem reassumiu o seu cargo, Dr. 
Mário Covas, a quem homenagefO, e votei nele, 
e votarei sempre nesse homem - é um homem 
idealista. 

O que nos trouxe aqui, é exatamente essa coit-
vicção de que estamos fazendo uma grande obra 
para Brasília, uma grande obra para o País, a 
preços normais, esses preços resistem a qualquer 
análise de especialistas, Srs. Senadores; sãó pre
ços normalíssimos. Não nos cabe, aqui, defender 
em causa própria, mas estou trazendo com toda 
ênfase, todo estusiasmo, porque eu ainda com 
58 anos tenho entusiasmo juvenil, e esse entu
siasmo acho que ainda vai perdurar por muitos 
anos. 

Então, Sr. Relator, com essa exposição, um 
pouco veemente, um pouco- inflamada - não 
é do meu tipo, sou uma pessoa extremamente 
calma, me controlo muito- mas me sinto emo
cionado de poder J?articipar dessa obra, uma 9bra 
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magnífica para a cidade, com todos os requisitos 
modernos; é um tratamento terciário dos melho
res do mWldo. PoucaS Cidades vão ter uma coisa 
igual. 

-É o mOmento de se Pe'nSâr com 'nlUita tranqüi
lidade e se tomar uma decisão corajosa - eu 
diria, -até, heróica. - · · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Devo esclarecer, porque ainda não me tinha che
gado às mãos o oficio da Serveng-CíVI1sari, qUe 
o Dr. Luiz Alves Coelho é o Diretor Técnico da 
Empresa; o Dr. Felipe Cabral é representante_ co-
mercial no Distrito Federal (Pausa.} 

Se o Dr. Felipe quiser usar a palavra, use; de
pois, então, passaremos à segunda parte dos nos~ 
sos trabalhos. 

- PSR. FEUPE CABRAL- Não tenho mais nada 
â âcrescentar- êio depoimento- do Dr. Luiz Alves 
Coelho. - - - -

Estou à disposição dos Srs. para qualquer per
gunta pertinente que os Srs. senadores e Mem
bros da Comissão do Distrito Federal acharem 
adequado fazê-las. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) -
Passamos a palavra ao Sr. Relator, nobre Senador 
Mauricio Corrêa, para que faça as perguntas que 
julgar conv~entes. 

O SR. RELATOR (Maurido Cooêa) -O de
poente fez, aqui, uma referência, para mirri, afeti
va, quando citou o nome do Dr. Paulo Fernandes. 

Gostaria de saber-se o Sr. poderia precisar qual 
o vãlor, ou o percenhlal do BOI que foi caJculado 
para efeito de previsão do custo fmanceiro decor
rente de eventuais atrasos de pagamentos das 
faturas pela Caesb. 

- O SR. LUIZ ALVES COELHO- Senador, esse 
item deveria entrar no BD!, mas no nosso não 
consta esse item, pelo seguinte: no contrato já 
existe uma cláussula de pagamento, e se houver 
atraso em OTN. Então, a correçào monetária -
vivemos num País que houve um terremoto na 
parte econômico~financeira do País; então, ne
nhum empresário poderá suportar atrasos. Nós 
temos suportado ai, mas não é mais admissível 
que aconteça isso. Então existe um<1 cláusula con
tratual que reza que o pagamento não se proces
sando em 30 dias ele se _dará em OTN - e. é 
justo, ninguém eStá ganhando nada com isso, 
pelo contrário, estamos até perdendo. Mas foi in
cluída essa cláusUla, não sei como, mas existe 
a .cláusula. De modo que no nosso BDI isso não 
poderia_ aparecer, não existe, não temos esse item. 

- Cf SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) --Quais 
as empresas nacionais e internacionais capazes 
de fornecer os equipamentos especificados no 
edital de licitação? E quais as que foram consul
tadas pela empresa de V. St a respeito dos preços 
de aquisição? 

O SR. LUIZ ALVES COELHO -Bom, nós tra
balhamos com as empresas que estão aqui no· 
Brasil: a Dresser, parece que é pacote. H, a Fell 
Sun, e a Degremon Riner, são empresas que estão 
aqui no País e que são multinacionais. A Dresser 
é filial de uma firma americana e a outra, a Degre
mon Riner é francesa. Então, foram as únicas 
que nós-consultamos; também nos foi permitido 
consultar essas que estão aqui visitando no País. 
Nós somos uma empresa, Senador, uma empre- . 
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sa de poucos recur:sos, a Serveng-Ci~san mio 
-é empresa de primeira linha, digamos assim, das 
grandes empresas, nós não temos dinheiro para 
estar onerando com ytagens para .. o exterior e pes
quisas lá fora. Se aqui dentro existiam essas que 
satisfaziam, então foram consultados essas. Ago
ra, evidentemente, que dentro do paCote montado 
elas preencheram os requisitos. 

O SR_ RElATOR (Maurício Corr~a)_-:- O Sr. 
fez referência en passant, que no BDI, as despesas 
indiretas e beneficias, às vezes o percentual con
tratado, estipulado para esta cláusula não é aquilo 
que deixa transparecer como lucro, nós sabemos 
disso. E o Sr. fez referência que muitas vezes 
as _empresas dentro do BD! alocam recursos indi
retos que visem a atender despesas com trans
portes, até internacionais, de consultaria e outros 
que o Sr. fez- feferência aí. A indãgação ffimha 
é: ·se nessa parte relativa a essa _concorrência_ a 
Serveng-Civilsan PrOCedeu esse tipo de consul-
taria direta com empresas internacionais? -

O SR._FELIP~ CABRAL - Senador, eu estou 
mais afeto a essa área. 

Eu-teria que dizer o seguinte: c;qmplem~~ndo 
a"- informação anterior, do Dr. Luiz Coelho, que 
está intimamente ligada a essa. Essas empresas 
foni.ecedor_as de eql,lipamento a1ém de estarem 
~talqdas no País são, a nível internacional, as 
detentoras_ do Know how. Quer dizer, a nossa 
cliente, a Caesb, definiu o processo de produção, 
que a nível internacional essas são as empresas 
que detêm a tecnologia apropriada, no momento, 
para fome~er esse tipo de equipamento. Respon
dendo especificamente à indag~ão de V. Ex', 
evidentemente, a Serveng-Gvilsan apesar de ser 
uma empresa de escala menor entre as maiores, 
ela, por dever de ofi_cio, mantém intercâmbio, tro
ca de informações gerenciais com essaS_e'mpre
sas. O acervo· teCnológico por nós acumulado 
ao longo desses quase 40 anos de existência indi
cava a capacitaçáo tecnológica dessas empresas 
para atender as demandas do edital. 

O SR. RELATOR- (M8Uiíd6 COCrêa) .=.__ Deritrõ 
desses equipamentOs arrolados para a execução 
da obra existem alguns componentes que são 
importados ou são todos da produção_na~io~? 

O SR. FELIPE CABRAL - É, existe um ~ se 
o Dr. Luiz Coelho me permitir- numa parcela 
extremamente reduzida algo em tomo de 2 a 3 
% do volume de equipamentos. Eles são passíveis 
de serem produzidos no Brasil, não em escala 
comercial Respondendo ao Sr. com mais preci

_são: a faha de demanda, de experiência, na produ
ção desses bens _fazem com que eJes fujam a 
qualquer economia de escala da indústria de bens 
de capital no País, de tal sorte que é mais barata 
a importação deles. 

- O SR. RELA. TOR (Maurício Corrêa} -Sei! Em 
termos de volume de dinheiro o Sr. nã_o pode 
precisar. 

O -SR. FEUPE CABRAL~ O Dr. Luiz responde 
ao Sr. -com- precisão. Por favor Dr. Luiz por favor, 
Dr. Luiz, o Sr. tem esse dado, em 2 a 3 % dos 
equipamentos. -

O SR. LUIZ ALVES COELHO - Eu poderia 
me assessorar· de um elemento da empresa o 
Albanir, que tem isso na ponta da língua e não 
preciso estar procurando ... 
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O SR. ALBANIR JÚNIOR-O total dos equipa-
mentos ficou em tomo de 1200 milhões, a parte 
importada chegaria em tomo dos 40 milhões de 
cruzados apenas. -

o SR. RELATOR (Mauricio C:orrêa)- Por que 
na parte da construção cMl da Estação Sul, que 
é para 400 mif hãbitantes-fOí contratada por~ 
valor inferior à Estação Norte que é para 250 
mil habitantes? o argumento da ferraplenagem 
da Estação Sul Já ter sido rea1izado não é eficaz, 
pois a terraplenagem é uma parte multo pequena 
da obra. 

O SR. LU!Z ALVES COE!RO - Senador, e 
se uma conseqüênCia lógica de uma formação 
de preços num mercado de livre concorrência, 
numa concorrência com esta, cada empresa tem 
o seu custo- de operação. Eu díria ao Sr. que 
qualquer pessoa do ·ramo sabe que ~ Serve,ng
Qvilsan apfopriava algumas vantagens diferen
ciais em relação aos outros concorrentes, .sobre: 
dois pontos principais, primeiro _por ser uma em
presa com canteiro industriãl instalado em Brasí
lia, significando que uma série de despesas que 
onerariam outras concorrentes nossas n8o_ocor
reriam no nosso caso;·o segun-do aspecto é de!:or~ 
rente da própria escala da empr_esa, por uma o.bra. 
com esse tipo de localização espacial, com a espe
cialização da Serven9 no ramo de saneamento, 
tudo indica que os- custo~nJperacionais da Ser
veng-Civilsan sejam alguma coisa inferiores aos 
das outras empresas. 

Ein Sífitese, a resposta--eeSsa.-o_ meC.~Isr:nó 
de forlnaçãó dO- preço, Serlador, -se processou 
numa concorrência e _que é natural ql:le C? _p~eç~ 
da Seiveng Sejã inferior a âe uma empresa que 
não esteja insta1ada em Brasília. 

O SR. RELATOR (Maurício _Cõ!Téi) .:..... Eu pres
sumo que o Sennhor tenha tomado conhec~e~~ 
to dos valores arbitrados, ava1iados para os eqUI
pamentos anteriores, na avaliação de preços que 
havia sido feita em 1985, eu não sei se_ o Senhor 
sabe que houve anteriormente uma concorrência 
ness·e sentido. O_Senhor SilEie os valores, conhe-
ce? · - · -

O SR. LU!Z ALVES COELHO- Bem, evidente
mente, eu sou a pessoa preo·cupada com a _con
juntura, não é Senador, e por dever de ofíc1o eu 
tenho acompanhado todas querelas gera~as em 
tomo desta obra. E ell tenho-confiecimento disso 
por informação de jornal e das discussões que 
foram suscitadas, inclusive, nesta Comissão. 

O SR. RELATOR (Maurício Córreãr.:..:.. A minha 
pergunta teria sentido se o SenhOr Conhecesse 
detalhes do preço para comparação ... 

O SR. LU!Z ALVES COELHO _:_-mo; mCIU.ive 
essa concorrência que ocorreu, Senador, nós não 
participamos dela, não é Dr. Alaise? Então, eu 
tenho a informação-e diria para o Senhor que 
ela é superficial decorrente de problemas vincu
lados nos jornais _de Brasília, sobretudo, em fun-
ção desta Comissão. -

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - Como -
o Senhor avalia a questão posta no edital que 
não previa correção por atraso no pagamento 
das faturas e o contrato assinado prevê e~ paga
mento? 

éYS~R LUIZALYEs COELHO_-:- Eu _çijria para 
ci:SeJifiQr, isso não cabe.a, mim, o Senhor está 
peàirldo um~ opirií~o minh,a sobre isso. Quando 
esse edital foi lançado, o Senhor há de convir 
Senador -que nó"s estáVamos ainda nos esterfores 
do ~~~no Cruzado, .respondendo_ indiretamente o 
Senhor, eu diria que todos os órgãos contratantes 
de obra do porte análogo a esta, prevêem hoje, 
no Brasil, cláusu1as de correção monetária, por
que siniplesmente Senador, o Senhor a1ém de 
um politico experimentado, e um advogado de 
s_u__cesso, ·c0m as taxãs de inflação real que s_e 
pratiCãlri hOje nO _Brasil, aqasos de um a: dois 
rn_e_s_e_s_cQmprometem ·definitivamente a sobrevi
vência das empresas. Sem me alongar Senador, 
ffias respeito a posição do Senhor, eu acharia 
oportuno um exame dessas revistas tipo balanço 
d~ maiores empre!ias b,rasil~íras, ,do Senhor ava
liar o PJOblema de atr~so. ~ÇIIDO jmpactua de ma.:
neira negativa o baJánço e os resultados das maio

_res_ empresas brasileiras de construção clvfl, a 
ponto da maioria delas esta_r em condiç~o c!e_ sp
brevivênda difícil, mesmo com a cláusula de cor
reção monetária e a medida que o Senhor ,sabe 
muito bem que os indices _ oficiais de Governo 
não-refleteni. a niaíidáde de rnefcai:IO. . - . 

O SR. REl.ATdR (MãU:rício-Corrêa)-Uma vez
que os equiparneritos de fornecedores são os 
mesmos das empreiteiras Mendes Júnior, Andra
de GutierreZ, SeJVénQ-~CiVUSàn a 'que o Se~h~r 
atribui o fãtõ desses fornecedores terem se re<::u-
5ad0-.ã Cortar os preços para a tratexjá que tr~tava 
apenas de cópia xerox. 

O SR. LUIZALVES COEl..J-fO -Bem, Senador, eu estou falando como representante da minha 
empresa-e nesse sentido, tsso foi uma decisão 
de economia interna dessas empresas forne<::e~ 
doras, e eu não posso respOnder ao Senhor ba· 
seado em hipóteses. · 

O S.R. Rri.ÁTQB (-Ma.urício Corrêa)-É lamen:
tável que o Senhor não possa. O Senhor_ está 
cobrando o BDL A indagação é se há o BOI sobre 
os equipamentos; se é o mesmo da construção 
civil? 

O SR. LOIZ ALVES COELHO - Não é o mes- _ 
má;- evidentemente que não é, ele já tem, já viria 
onerado o lucro da empresa que <:!stá fome<::endo, 
evidenteinerite-, que certas coisas não entram nes-
se BDJ, diferenciado da_ construção civil. · 

O SR. RELATOR (Maurício Corrê a) -0 Senhor 
teria condições de fazer juntar ao processo aqui 
da Súbcoiritssão, a dlscrlmiiiaÇão desse BOI, item 
por item, com os seus valores? 

O SR. LUIZ ALVES COELHO- Pois não, Sena-_ 
dor, pOdemos. 

-OSR.RELATOR(Mauli:doCOff~a)~Eugosta
ria que o Senhor providenciasse, se fosse possível, 
porqUe aí dissipava qualquer dúvida, que pudesse 
ter com relação a essa parte. 

O SR. LWZ ALVES COELHO- Sem dúvida. 

c-S1t RELATOR (Maurício Corrêa) - No cc)n~ 
trato com a Caesb há uma fórmula de reajust;a:
rtiéhto de preÇOS--s_em explicitar o índice a s~r 
considerado. Qual é o índice que os SenhoreS: 
vão utilizar ou se vai ser llarlável ao longo da obra. 
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O SR. LU!Z ALvES COELHO-:- Senador,_ eu 
vou pedir ao nOSsO engenheiro Dr. AID~~lrpara 
responder ao Senhor .c~m a maior prec1s~o_. _ 

O SR. ALBANIRJÚNIOR -Os inài<t;S. embora 
não constem do contrato, mas o edital é parte 
integrante deste e no edital 9e concorrê;t~ta os 
índices que serão usados estao bem explicltos. 

O SR. LU!Z ALvES COELHO - A parte civil_, 
coluna 6, é o INCC .e a parte de equipamentos 
é a coluna 36. 

O SR. REIA TOR (J%U.rício Corrêa)" ~A obra 
vai ser paga por medições sucessivas dos serviços 
realizados. No contrato com a CAESB nem sequer 
estão explicitados os critérios de medição. A expe~ 
riência mostra que, em-geral, os custos duplicam 
e triplicam no final, por este método, e se a obra 
fosse licitada pOi' valor global, pelo preço global 
que valor o Sr. _atribui para essa obra? 

O SR. LUIZ ALVES coELHo__,. Eu não peguei i 
bem, o Sr. poderia repeti(? -

O SR REi.A To R· -(Maurício Co"ITêa) :__ .E:U vou 
repetir. A obra vai ser paga por medições suces
sivas dos serviços realizados. No_ contrato com 
a CAESB e nerri- sequer no edital, estão-explici-
tados os ciitériOs de medição. A experlênda: mos
tra que, em geral, os castos duplicam ou triplicam 
no final, pOr este método de medição. Se a obra 
fosse licitada pelo valor global, pelo preço global 
que valOr o Sr. estimaria para esta obra? 

O SR. L<.llZALVES COEliiO-Senadorvamos 
Ser realistas nós estamos no Brasil em uma infla
ção fantástica, nem· sabemoS se ela vai ser con~ 
tida, seria um ·suicídio fazer uma obra pelo sistema 
Turned Key sistema fe<::hado não existe isSO mais, 
o que existe ~ uma obra licitada e os quantitativos 
constam das planilhas e são multiplicados pelos 
unitários, agora o fato de aumentar, aumenta não 
quantitativos,_ aumenta reajustamento, reajust~· 
menta que é uma c_orreç_ão monetária apenas. 
E, Senador, existem mais coisas que os :mpre
sários não acordaram ainda. A Compa11h1a Vale 
do Rio DOce considerandO que as fórmulas sãO 
paramétricas oy_ se!Jll paramétricas, e_las nãp re
tratam a re:alidade, porque a inflação se processa 
de uma forma diferente, e aqueles parâmetros_ 
adotados, por exemplo, no caso aqui, 055 e ~ 
para obra civil, e para obra de equipamentos, vejtt 
bem, esses parâmetros podern estar distorcidos, 
não _sei bem essa realidade_. 

Então, a formulação que se fnz da _Compan_hia 
Vale do Rio Doce, e na PETROBRAS taf!lbem, 
é de qUe Pe-riodicamente, quer dizer, depois de 
12 meses se faz com a própria planilha de _quanti· 
tativcis Um.3 ilõVa orçamentaçáo com os preço~ 
do dia, e coffipaia~se o preço inicial mãis reajusta
mento com o preço do dia. Se houver uma ~~fasa
gem de mais do qi..ie 10%- os preços são re"Vlsados. 
E esse conceito jurídico ,_ o Sr. é um jurista, 
deve saber disso- está já consagrado na legisla· 
ção brasileira. O Professor Ely Lopes M~ireHes 
tem dado pareceres maravilhosos sobre ISSO, e 
outrOs. Você tem ó Professor Ely qUe é -muito 
mais conhecido, então isso já está consagrado. 
A Companhia Vale do Rio Doce~ a PETR'OBRÁ.S 
e muitas outras empresas já evoluíram nisso. Quer 
dizer a componente reajustamento, mais ou me
nos, corrige a inflação. Como ela mais ou menos 
corrige a inflação, não é justo que haja uma perda 
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do empresário, porque o objetivo final do capita
lismo é o lucro, o lucro não é pecado,. o lucro 
deve existir, senão não há progresso, ·e ele tem 
até um sentido social. 

O SR. RELATOR (Maurício -Corrêa) - O Sr. 
poderia me informar se a ServenQ-'Civilsan possUf 
no momento outras obras, além dessa com a 
CAESB, aqui no Distrito Federal? Com a União 
ou com o Distrito Federal? 

O SR. LUIZ ALVES COELHO - Eu gostaria 
que o meu representante local respondesse com 
mais precisão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Dr. Laize. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
_ _só cabe, portanto, a esta Presidência agradecer 
aos dois representantes da Serveng-Civilsan, o 
Dr. Luiz AJves Coelho, Diretor Técnico, e o Dr. 
Felipe Erasmo Cabral, representante comercial 
no Distrito Federal, e a colaboração dos outros 
que participaram desse depoimento. E agradecer 
rea1mente essa colaboração, obtida no sentído 
d~ esç]~recer todos os fatos, e todos os compo
nentes do problema, para que o relatório final 
e a -decisão da Comissão sejam fundamentadas 
nos elementos esclarecedores que o caso requer. 
Agradeço muito as S. Sas. pela presente colãbo~ 
ração. 

E, sem mais delongas, convido para usar da 
palavra o Engenheiro_ Josires Veloso, cujo nome 
Põr eXtenso estava num éartão àqUi, que sumiu. 

o SR. LAlzE DEr'REITAs-..=. A sua perQunta Engenheiro Josl{e,s,_ r~presentando aqui a Andra~ 
é em função do porte da obra ou _simplesmente de Gutierrez, a quem-comunico, aliás desnecessa-
obras assim executadas atualmente. riamente, a metodologia dos nossos trabalhos. 

se- s_s•_:quiser fazer uma exposiÇão inicial, aliás 
O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa)- Só as Dr.JosiresMendesdeCastroVeloso,afinalapare-

obras em andamento. E existem outras obras em ceu o cartão desaparecido. Então, se V. s• Preten-
andamento a1ém dessas da CAESB? der fazer uma exposJção inicial que a faça desde 

O SR LAÍZE DE FREITAS- A nível de obras já. 
de urbanização, estamos concluindo algumas O SR~ JOSIRES MENDES DE C1\STRO VELÚ~ 
obras de urbanização para a NOVACAP na cidade SO- Po[$ rião. 
satélite de Ceilândia. 

O SR. RELATOR (Maurício Corrê a)-Eu indu-
O SR. RELATOR (M<lurlcio "COrrêa) ~O Sr. sive sugeriria ao Depoente- se V. Ex•, Sr. Presi-

pode precisar a data do início desse contrato? dente, me permite- que seguisse as indagações 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) _ que fiZ. 

Para efeito de gravação é preciso esclarecer, OSR.JOSJRESMENDESDECASTROVELO-
quem está respondendo agora é o representante _ SO - Pots não. 
da Andrade -Gutierrez. 

___ O SR. RELATOR_ (Maurício Corrêa) Se tivesse 
O SR.l.AÍZE DE FREITAS- Não. Não.-É-qUe-- guardado de cabeça ai, que já respondesse as 

sou o gerente; sou o representante, aqui no Dis- perguntas que seriam mais ou menos as mesmas. 
trfto Federal. 

O SR. JOSIRES MENDES DE CASTRO VELO-
o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - SO - Pois não. 

Ah, bom. Desculpe, eu supunha que fosse. .. 
Senador Pompeu de Sousa, Senador Maurício 

O SR. LAÍZE DE FRffi AS- Eu diria o seguin- Corrêa, Relator desta Comissão, Senador Salda-
te, Senador, que nós deveinos estai ãssim mais nha Derzi ... 
ou menos no final, dentro de um perfodo assim 
de 15 a 30 dias nós teremos concluído já esse O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
serviço de pavimentação na cidade satélite_de Ta- Devo acres_centar que contamos também com 
guatinga. a presença do Senador Saldanha DeiZi nOs nos

sos trabalhos, porque ele chegou no princípio, 
O SR. RELATOR (Maurício Corrê a) - É a se- mas chegou no meio dos depoimentos. 

gunda obra? 
O SR. JOSIRES MENDES DE CASTRO VELO-

O SR. LAfzE DE FREITAS - Em Brasília, no SO- Então solicitamos de V. Ex's a permissão 
momento, é. para dizer quem somos, para esc-larecer melhor 

O SR RELATOR (Maurído Corrêa) _E 0 Sr. oquesejaotítuloBDI,noseusentidolato,genera-
tem memória... lizado, para discorfef de forma sintética sobre os 

trabalhos que realizamos para preparação da nos-
O SR. LAfzE DE FREITAS- Desculpem-me. _sa proposta, o que faremos com o fito de dar 

Existe mais um outro contrato que nós estamoS -- um conhecimento mais amplo a V. ~ 
iniciando agora, que é uma obra do Banco do 
Brasil. Essa nós estamos iniciando. A Construtora Andrade Gutierrez foi fundada 

em 1948, por Roberto Andrade, Gabriel Donato 
O SR. RELATOR (Maurício Corrê a) - Essa de Andrade e Flávio Gutierrez. A Andrad_e Gutier

obra com o Governo do Distrito Federal o contrato _ 
•01• m· 1·c,·ado quando>. 0 Sr. se ·lemb·r·a? rez tomou-se uma das dez maiores empresas de 1
' capital privado, 100% brasileiro, valendo-se de 

O SR. L.AfzE DE FREITAS - Senàdor, o con- uma das características que marcam até hoje o 
trato prevê parece que 90 dias, não é? Uma obra seu estilo de atuação, participar das inovações 
recente. de mercado, acompanhando as transformações 

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) - Então 
é obra recente. 

Está bom! Eu éiQfadeço, Sr. Presidente, não 
tenho mais nenhuma indagação a fazer. 

econômicas e tecnológicas. 
_Versatilidade, capacidade de inovação, eficácia 

gerencial, e permanente determinação para reali
zar obras nas condições mais adversas fiZeram 
da Andrade uma das_ empresas mais experientes 

do mundo, no setor de construção pesada. Nas 
décadas de 50 e 60, quando a prioridade brasileira 
era a abertura e pavimentação de estradas, a An
drade Gutierrez já se enContrava -aPtá para este 
tipo de obra, participando da construção de algu
mas das mais importantes rodovias do País, como 
a Rio-Bahia, São Paulo-Currtibã e a Rio-Belo 
Horizonte. 

A experiência adquirida permitiu à empresa 
aceitar e vencer desafios, como a integração da 
Região Amazónica, através da construção da 
BR-319, ligando as Capitais Ma naus e Porto Velho, 
considerando uma das obras rodoviárias mais di
fÍceis do mundo. 

Evoluindo tecnicamente, enquanto o Pais exigia 
serviços cada vez mais complexos, a Andrade 
construiu usinas hidrelétricas, metrôs, portos, sis
temas de irrigação de grande porte e obras de 
saneamento em geral. O mercado externo foi o 
caminho natural para o crescimento dos negó
cios. A soma dos recursos operacionais e admi~ 
nistrativos que a empresa pôde mobilizar estabe

-leceu as condições de uma atuação eficiente fora 
do Brasil. Na República Popular do Congo a em
presa realiza uma rodovia de 133 quilómetros. 

- Como mi Ani.ãZônia brasileira, a grande dificul
dade de ac~sso~ a alta umidade, o regime _de chu
vas intenso obrigou a empresa a um grande esfor
ç:o logístico para ex~ução da obra Na Bolívia 
está em construção uma rodovia ligando as cida
des de Cochabamba a Santa Cruz de La Sierra, 
com 151 quilómetros de extensão. No Eqtiador 
a estratégia rodovia Mendes Morena, com 153 
quilôriletros, em condições topográficas extrema
rllente __ a·dversas, tem demonstrado a capacidade 
da .empresa de vencer dificuldades operacionais 

- em regiões difíceis: 
Uma das tradições do estilo da empresa é o 

rigoroSO cUmprimento do_s prazos. Cada obra que 
executa séVe como oportunidade para a Andrade 
Gutierrez confirmar óbjetivamente a sua capaci
dade de atender as prioridades do mercado, sua 
eficácia operacional e o seu niodelo gerencial vol
tado para o homem, de modo que a eficiência 
da empresa seja resultado direto da eficiência de 
cada uma das pessoas que a compõe. 

Esta é a apresentação da empresa, e agora 
--eu gostaria -de falar um pouco do BD!, no seu 

sentido mais generalizado, independente do BDI 
dessa obra. Depois eu falarei do BDI dessa obra. 

No BD!, que significa B_eneficios e Despesas 
- fndiretas, adota-se de maneira generalizada entre 
as empresas e órgãos contratantes de obras e 
serviços ligado à engenharia o termo BDI para 
englobar todas as despesas indiretas ocorridas 
nas obras, e os diversos valores Imputados a título 
de adrriinistração central, encargos financeiros, 
impostos, lucros e outros em ocorrência eventuaL 
São, portanto, valores que se incorporam ao custo 
final por processos de rateios e deduções, _e que 
não guardam proporcionalidade com a quanti
dade produzida e não constam nos índices especí
ficos que eStão- a nível de preço. Ou seja, BD! 
abrange todas as despesas existentes, reais, não 
cobertas na planilha de pre-ço. 

Pela complexidade da sua natureza o BD! deve 
merecer grande cuidado de interpretação e com~ 
posição por parte do usuário, até mais que os 
custos diretos, não porque seus vãlOres sejam 
mais expressivos, ou que sua participação na for~ 
mação do custo global seja superior. Seu desta-
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que decorre do seu peso profundamente _variável, 
seu conteúdo complexo e seu expressivo catáter 
subjetivo, contrapondo-se assim às decisões ma
temáticas e insofismáveis dos custos diretos. 

Assim sendo é que configura um valor diferen
ciado do BOI para cada obra, para cada empresa. 
E mais além, o BD! de hoje para uma empresa 
não será talvez o mesmo para um futuro próximo. 
O tempo, o espaço, a filosofia de administração, 
as posições da economia do Pais, os volumes 
de obras a executar sào apenas alguns dos fatores 
que influem no valor daquele titulo. 

Conclusivamente, nas co_qcorrênci_~--cle obra, 
será o condicionante da empresa participante pa
ra vencê-las, oferecendo um preço mais vantajoso 
para o poder público, contudo Suficiente para 
reembolsar os fatores de produção e remunerar 
os investimentos. 

O valor do BOI não é, entretanto, prefixado alea
toriamente, será expresso por valor técnico, e logi
camente deduzido. Na prática obtém-se esse fator 
através da determinação de um quociente resul
tante da razão entre o somatório dos custos indire
tos, com os custos centrais sobre o custõ direto._ 
Estes últimos acrescidos das despesas com insta
lação de canteiro de obras, desde que remune
rado diretamente na planilha de preços. 

Entre os custos indiretos podem ser numera
dos: instalações e mobilizações, serviços de tercei
ros, riscos -eventuais, administração da obra, ad
ministração central, encargos financeiros, impos
tos e taxas, horas improdutivas e o lucro. 

Nesta parte, eu gostaria de falar da ETEB Norte, 
a partir da publicaçáo do editaJ, quer dizer, quando 
realmente começou o nosso frabãlho com rela
ção a essa obra. 

(Jma vez publicado pela Caesb o edital de con
corrência internacional para execução das obras 
de ampliação e adaptação das estações_de trata
mento de Brasília, o Consórcjo Andrade Gutierrez, 
o CESB foi implementado, e os primeiros conta
tos com os fornecedores de equipamentos de 
processo se realizaram. 

O porte das obras, e sua complexidade técnica 
exigiram da Construtora Andrade Gutierrez e de 
aeu consorciado um criterioso plano de trabalho 
para a elaboração das propostas técnica e comer
:ial. O ineditismo de alguns serviços no mercado 
na.cional, e em especial complexas montagens 
de equipamentos de processo, envolveu a contra
tação de serviços de consultaria, bem como a 
mobilização de uma grande equipe técnica, com 
apoio de processamento de dados para estudos 
preliminares e finais. 

O roteiro dos procedimentos de habilitação, a 
compra do edital e seus anexos, o estudo do edital 
e projetas, visita técnica ao local da obra, e cantata 
com terceiros, prestação de serviços, fornecedo
res de materiais e equipamentos. Depois a fase 
de orçamento: coleta de preço de materiais e equi
pamentos, custo da mão-de-obra e encargos so
dais, custo de transportes, obtenção de proposta 
de terceiros, custo de mobilização, administração 
direta, indireta, canteiro de obra, alojamento, alu
guel de moradias, elaboração do orçamento. 

Depois vem a fase de planejamento e projeto: 
detalhamento do plano de execução da obra, me
todologia de execução dos serviços, dimensio
namento da mão-de-obra e equipamento, crono
gramas e histogramas de produção, cronogramas 
de mobilização de pessoal e equipamentos. 

Edição das propostas técnico-comerciais, pre
paração da documentação de habilitação técnico 
juridica, elaboração da proposta técnica e comer
cial, com- serviço de processamento de dados, 
redação final, trabalhos de composição gráfica 
e documentação fotográfica. montagem dos ca-
dernos de desenhos, -projetos e arte final e a edi
ção . .das propostas. 

E aqui vem a composição do BOI para esta 
obra, BDI específico para a obra da ETEB Norte; 
as despesas indiretas, administração local, a mão
de-obra 20%·, materiais 2%, cUversos. acompa
nhamento técnico 1%, que sob este título admi
nistração local, é uma parcela do BD!, dá 23%. 
Administração central, over head, 5%. EntãO, 6 
título de administração central 5%, e outras des
pesas financeiras 5%, seguros 1%, impostos e 
taxas 1% , que neste título outros dá 7%; e benefí· 
dos, que é o lucro, 5%, que dá um total de 40%, 
foi o nosso BDI para a obra. 

Determinação do preço finai da venda. Levan
do-se em consideração o exposto nos itens ante
riores, foi composto nosso preço final de venda 
expresso na proposta comercial apresentada. Es
tudos especificosforam realizados para determi
nação do custo direto, uma vez que o já citado 
ineditismo do serviço acima exigiu. 

Consideração sobre os preços unitários. Na ela
boração dos preços finais de venda, os custos 
unitários internos de cada empresa constituem 
fator preponderante e de maior peso no resultado. 

Os incUces internos de produtividade, as taxas 
específicas do BD!, que cobrem os custos da ad
ministração central, apresentam variações expres
sivas para cada empresa e para cada obra em 
particular. Assim sendo, os preços unitários reais 
para uma mesma obra poderão apresentar diver
gências de empresa para empresa. No entanto, 
os preços globais apurados entre várias empresas 
em conCbiTência de porte, na maioria dos casos, 
tendem a convergir dentro de limites que o pró
prio mercado de obras estabelece. 

Era este o prólogo, Sr. Presidente, que eu dese
java fazer. Estou às ordens para as perguntas que 
forem necessárias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Pen
sei que fosse o prólogo a sua exposição, mas 
a sua exposição é essa. 

Então; vou passar a palavra aos componentes 
da S\-1-bcomlssão, e inidaJmente ofereço a palavra 
ao nobre Senador Saldanha Derzi, se S. _Ex~' dela 
quiser se utilizar. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Muito 
obrigado, mas estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Então, passo a palavra ao Sr. Relator, o nobre 
Senador Maurício Corrêa, para a parte de indaga
ções. 

Eu gostaria de perguntar ao engenheiro Josires 
Mendes de Castro-Veloso, se esse material que 
eJe acabou de ler poderia ser cedido. 

O SR.JOSIRES MENDES DE CASTRO VELO
SO -Já está ai com uma cópia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
-Está bom, perfeito, ficou para ser incorporado 
ao materia1 que vai instruir o relatório do Sr. Re
lator. 

Com a palavra então o nobre Sr. Relator. 
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O SR. RELATOR (Mauricto Cortêa) - O que 
eu iria pedir, V. EX' já_ se adiantou, que é ajuntad~ 
dessa documentação que-_seiViu de escopo da 
leitura. -

EU não' terlho nenhuma pergunta a fazer, de 
-modo que me _dou por satisfeito, Sr. Presidente. 

OSR. RACHID SALDÀNHA DERZI- Sr. Presi
dente, perintta-m.e. 

. . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Pois não:" 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-Só queria 
estranhar, conforme o BOI inforina, que a parcela 
seja aperiãS 5% para o lucro da empresa. v. s~ 
não __ actJa iss_o muito pouco, dada a movimentação 
_de tão grande responsabilidade de todas essas 
obras_. -~je c6rn o crescimento de c:ustos? _-

O SR JOSIRES MENDES DE CASTRO VÉLO
SO -Sr. Senador, pela exposição que foi feita, 
V. Ex' pode notar que o que falamos é que o 
BOI apesar de não ser a parcela mais importante 
na composição do preço final, como é o custo 
direto, porque o custo direto é um custo que não 
se pode fugir dele de forma nenhuma, porque 
ali está representado o custo na produção, na 
execução do serviço. 

Agora, o BDI, que é a parte indireta, que é a 
parte que cobre todas as despesas não contem
pladas na planilha de preço, muitas vezes serve _ 
como um desafio porque cada obra para nossa 
empresa é um desafio. 

Nós temos índices, nós trabalhamos em drna 
de índices de produtividade; então, para uma obra 
que tem um índice de produtividade normal, às 
vezes não há nem necessidade de se compor 
preço, já se sabe mais ou menos qual é o preço, 
não só se sabe qual é o custo como, também, 
o que deveria ser o seu preço._ 

Então, é no BOI que se consegue, através de 
uma politica mais severa, mais austera para nós 
mesmos, ter mais competitividade para ganhar 
a obra. De forma que, um BOI, por exemplo, desse 
que V. Ex" falou, de um lucro de 5% estabelecido, 
isso é um desafio, para todos aqueles que partici
pam da obra, através de uma melhor produti
vidade, de conseguir um lucro melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Se não há mais nenhuma indagação a ser feita, 
resta a esta Presidência agradecer o compare
cimento e á colaboração do engenheiro Josires 
Mendes de Castro Veloso, da diretoria comercial 
da Andrade Gutierrez, por ter trazido escli;lreci
mento a esta Subcomissão. 

O SR. JOSIRES MENDES DE CASTRO VELO
SO - Não há o que agradecer, Sr. Senador, e 
nós continuamos às ordens para prestar quais
quer esclarecimentos adicionais que porventura 
V. EX" acharem necessários. 

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Quero, finalmente, acrescentar que a Secretaria 
verificou que, rea1mente, o prazo de funcionamen
to desta Comissão terminaria no dia 6 de novem
bro corrente, e isto inviabiliza de fato o trabalho 
do relator que tem utna soma considerável de 
rilaterial.para fazer o seu relatório; então, seria 
impossível no dia 6, daqui a dois dias, pratica
mente. Portanto, s6 nos resta aceitar a proposição 
que o próprio Sr. Relator fez da reunião passada, 
apoiada pelos nobre~ Senadores Rachid Saldanha 
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Derzi e Edison J..obao, no sentido de formalizar 
oficia1mente a dilataç&o deste prazo. Pergunto, 
então, se o dia 19 seria um prazo sotisfatório? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Penso 
que o nobre Relator deve ter uns dias para fazer 
um reJatórlo, com toda a calma, por,que o proble-
ma é sério, os documentos são grandes, então 
ele deveria ser o juiz da data em que quisesse 
fazer o relatório. - -- - .i 

O SR.- PRESIDENTE (Pompeu de !;ousa) -
Estou cõnSultandO sobre isto para poder offda
llzar - dil'l)ação de prazo. 

v,CExt-cõnsiàera satisfatório o dia 19~ 

o mesmo p~ se nao houvesse a superve da 
de se haver'dilatodo o crohognuna esta eddo. 

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa~eria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
V. EJtt acha satisfatório o dia 19. Então, forma1iza
renios Ofidaimente hoje mesmO este oficiO. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Se ele 
precisar de mais, posteriormente daremos mais 
tempo. 

O SR. RELATOR (Mauricio Corrêa) -Sr. Presi· 
dente, gostaria de alertar a Assessoria de que as 
fitaS dos depoimentos não foram regravadas até 
hoje. Ent!ío, J!1Lta a complementação da gravação 
e falta ainda _a resposta de vários expediefl!:es. 

·O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -
Se V. Ex" considera insatisfatória dia 19, podere
mos dDatar mais. V. Ex' então comunicará à Presi
dênda qual seria o prazo que necessitaria para 
Isso. 

/ ,. 
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O_SR RELATOR (MaUricio Çorrêa)- Solici~ 
taria -apenas que V.-Ex• entrasse_ em contato coro 
a-Assessoria da ComissãO~pafã-e(e"ito de_ cobrar 
os expedientes que não foram expedidos até o 
momento. 

. O SR. PRESIDI::NTE Wompeu de Sousa) -
Perfeito. 

Então, nesta altura, reiteramos nossos agrade
cimentos a i;!mbas ernpreiteiras que aqui compa
receram, resta a esta Presidência encerrar os tra
ba1hos da audiência de hoje. 

-MUito-ObriQado a todos. 
Está encerrada a reunião. 

/Levanta-se a reunião às 11 horas e 35 
minutos.) 


