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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XUV-N•110 SABADO, 02 DE SETEMBRO DE 1989 '~BRASfi.JA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 47, DE 1989 

Autoriza o Governo da União a elevar de (JS$ 27,632,939.00 (vinte e sete milhões, 
seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove dólares americanos) para as$ 
50,000,000.00 (cinqileflta milhões de dólares americanos), o valor a ser contratado junto ao 
Governo da Confederação da Suíça, no ãrnbito do denominado 'Oube de Paris'; segundo 
os termos da ':-\ta de Entendimentos sobre a Consolidação de Alguns Débitos do Brasil'; 
firmada em 20 de julho de 1988, entre a República Federativa do Brasil e diversos governos. 

Art. 1' É o Governo da União autorizado, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, 
a elevar de US$ 27,632,939.00 (vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta 
e nove dólares americanos) para US$ 50,000,000.00 Çcmqüênta milhões de dólares aineritariàs); o valor 
a ser contratado junto ao Governo da Confederação da SUíça, no ãmbito do denominado ''Oube de Paris", 
segundo os termos da "Ata de Entendimentos sobre a Consolidação de Alguns Débitos do Brasil'.' ("Agreed 
Minute ?n the Con~olid~tion of Certain D~bts o_f Br~l'], firmada em 20 de julho de. i 988, entre a RepUblica 
Federativa do Brasil e diVersos governos, mdusive o su1ço. - - · · 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de agosto de J 989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATA DA 123• SESSÃO, EM 1• 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE-

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da RepúbUca 

-N~ 180 e 181/~ (n•' 481 e 482189, 
na origem). restituindo autógrafos de pro
jetes de lei sandonados. 

SUMÁRIO. 
1.2.2 -Oficio 

- Nç S/22/89, do Presidente do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, encami
nhando ao Senado Federa,! o Projeto de 
Lei do DF n~> 46/89, que altera a redaç~o 
do artigo 2" da Lei n9 2, de 30 dé novembro 
de 1988, e dá outras providências. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérjas: 
- Projeto de Decreto Legislativo n~ 25, 

que susta o Decreto nç 96.991, de 14 Qe 

outubro de_1988, que atribui _competência 
para autorizaçáo de pagamentos e recebi
mentos por melo de outras instituições fi
nanceiras. 

-Projeto de Lei do Distrito Federai rJ'õ' 
38/89-DF, que cria a Secretaria dO Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia e dá ou
tras providências. 

- Projeto 4e Lei do Distrito Federal n~> 
_ 33/89-DF, _qué cria no Quadro de Pessoát 

do ~íStrito Federal, a carreira de Apoio às 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÃFICO 00 SENADO Fl!DEIIIAL 

PASSOS PORTO 
Oifetor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Díretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE IIASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGU~TC{COl.ffiNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto.'"· - · --

AtMdades Jurídicas e dá outras providên· 
cías. -

- Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
35. de 198:9, que altera' denor},inações de 
unklades orgânicas da Se.q$ria de Segu
rança Pública, e dá outras providências. 

1.2A -Comunicação da Pruldên
da 

Prazo Para ap~esentação de emendaS ao 
Projeto de Lei do DF n~ 46/89, i ido anterior
mente. 

1.2.5-Requ~to~ 
-- N9 459/89, de autoria .do SenadÕr 

Nelson Camekô e Oútf6s'Sehadores, soli
citatido á reãr~çeio. de SesSão- .EspeciaL 
para o díél. JZ dé setembro' .prõx:imo; às 
15 horas, deStiriada a homenagear o ses
quicentenáOo. de nascimento 'do cronista 
parlamentar Joaquim Maria Machado de 
Assls. '. · 

- I"{9 460189, de autoria do SenadOr 
Carlos Alberto, s-olicitando licença para se 
afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 
4 de setembro,.pelo praza .de 15 ~ia;;. 

• ' • ' • ' " ~ -~-- 1 ~ -1 ' 

. 1.2.6 - Oficl<> . · 

- N9 41/89, do Presidente da-ComiSsão 
Mista destinada ao examé _analítico e peri
Cial dos atbs e fatos geràdóiEts dõ 'endMda· 
rnento externo brasileiro, soiidtando pror
rogação do prazo estabelecido para o tér
mino dos trabalhos daquela Comissão, até 
P dia 12. de setembro pró?ómo. De/eddo. 

1.2.1--Comunlcações, 

~ Da Uderança do PFL, solicitando a 
mudança, de Titular para Suplente, do Se
nador Odacir Soares, ficando indicado o 
Senador João Lõbo, corno .Titular na Co
missão J'IUstá de Orçamento. , 

--Da Uderança do PMDB, referente à 
indicação do Deputado Luiz Alberto Rodri
gues, como Suplente, na Comissão Mista 
encarregada de emitir parecer sobre a Me- . 
dida Provisória n~ 80/89, em substituição 
ao Deputado Daso Coimbra. 

- Da Liderança do PFL, referente à 
substituição de membros na Com"issão 
Mista de Orçamento. · 

DIAIIIO DO CONGIII!QO NACIONAL 
Impresso sob • responubthdadtt da Meu do Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semeslral ····--··-························-··············~·=NCzS-17 ,04 

Exentplar Avulso ............. -.~.-..•. ç ......... ~ ........ -.:...- NCZ$ 0,11 

T~ragem: 2.200-exempJares . 

-Da Uderança do PFL referente à 
substituição_ ~e J!lembros na Comissão 
Mista de Orça~ento. · · · 

1.2.8- Leltura de proJetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 25Ú/89 
de autoria do Sen~dqr Louremberg Nune~ 
Rocha, que dispõe sobre a exploraçao de 
serviços turísticos e d~ outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 251/89 
de autoria do Senador Humberto Lucena' 
que estabelece critérios-para a divulgação' 
de pesquisaS, prévias· ou testes eleitorais 
e dá outras ,pi"Qvidên<::ias. . 

_:PrOjeto de Lei do_ Sénado no 252/89 
- CõffiPlehlehtat, de: ;;~utoJ:ia do Senador 
Odac~r-. &o.~ que 'define à dist.r.lbuição 
do Fundo de Participaçãb ·dos EStad6s e 
do Distrito Federal a níyel r~giqnaJ e estã
belece provisoriamente os.coeflcientes in-
dividuais de participas:-ã_o. · 

-Projeto de Lei do Senado n9 -253/89, 
de autoria do_ Senádot. Áureo· Mello, _que 
isenta do Imposto sobre. Produtos_ lndus~ 
trializadó$' ~s· Saídas.<ie.V.élcutos _automo
tores, .m~qUinj'ls,. ecp,~ipamcntos, berri ~o
mo de suas partes e peças separ.adas. 
quando de~~~çlas à. utilização nas· atMda
des dos Corpos de Bpmbeiros, ern tàdo 
o território nacionaL 

1.2.9 - Ofklo 

- N' 1.656/89-GACi, do Chefe do Ciabi· 
nete Ovil do Governo do Distrito Federal 
encaminhando ao•Sena'do Federal auto~ 
gréfo do Pr0jet9 _qe Lei dO DistritO F~deral 
que de~om~na cte teatro Na:~ional Cláudl~ 
Santorõ o_)'"e,iltío Nacional de' Brasilia, por 
não ter ó Gàvemador saitCiõnado ho tem-

- po háb_il o referido projeto. 

·1.2.10 -Comunicação 

Do Senádor Jorge Bomhausen, que se 
ausentará do País, no período de 4 a 
8-9-89. 

1.2.1 1- Comunicaçõ~s da Presl· 
dêncla 

_. Designaça.o da Comissão Mista in
cumbida de emitir parec.er sobre a Medida 

.. 

Provisória no 82/89, que dispõe so'br~ a 
politica salarial dos Servidores Civis e .Mili
~res da Administração federal Direta, das 
Autarc:jujaS, das Fundações Públicas e d_cs 
Extintos-Territórios Federais e dá outras 
pioV:idências e fixação_ de çalendário para 
tramitação da matéria. 

_- Perda. da eficácia da Medida ProVi
s9ria no 7:4189. que dispõe sõtir~ a Potític:a 
salarial dos Servidores CMs e Militares da 
Administração Federal Oireta; d~s: Aútar
quias, das Fundações ~f?Ji~as e_ qos extin
tos Territórios Federais ,e.dâ q~tras Provi-
dências ...... , _, -· ,_ 

...;..., Receblrnen~o çlq Pfído n9 .S/21/89 
(n9 114/89, na origem), do Qpyemador dÔ 
Estado do Amazonas, solicitando a retifica· 
ção da Resolução n9 17Í881 · • 

- Recebill1ento_ do Oficio n9 Sf2jJ$S 
(nP 201189, na oiigen1), da, 17'ef~ittiféi Muni." 
clpal de )'itó_ria da Conquista, solícitandc 
a cetificaçáo da Resoiução n~ 140/88. -

1.2.12·--- Discursos do Expediente 

SENADOR JARBAS PASSARIJYHO ....: 
Em, que:-Stão de ordem,_ i'esJ)on'dida. pela 
Presidência, s0Hdt3r\do esclarecimentos 
sobre leitura, na presente sessãO. de comu· 
nl_c:ação da l.Jderança do PFL na Câm'ara 
dos Deputados, e que dev~riam ser feit~s 
em sessão conjunta. 

SEfiADOR LEoPOLDO PERES - 1 7• 
aniversário da 1V Amazonas. 

SEI'IADOR !YEY /'fARAl'IHÃO- Projeto 
de sua autoria, que díspõe_sobre o·capiia.i 
estrangeiro nas soOedades ·por Cotas de 
Participação~ Relatório _de sua. viagem à 
Chinet.-

.·SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
Encaminhamento- de indicação à Cernis~ 
são de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia do Senado Federal, para que esse cole
giado se pronuncie sobre o re_centejuJgado 

_ 4a Supremo Tribunal fe._d~tal (Recurso 
Extraordinário n' !16750·5·DF). 

SEI'IADOR JOÃO LOBO - Participa· 
ção das parlamentares na campanha elei
toral. C:aráter destruidor da imprensa bra
sileira. 

;"'. 
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SENADOR MAilRO BENEV/DES -
Cinqüentenário da publicação do livro As 
Trés Marias, da escritora Rachel de Quei
roz. 

SENADOR JARBAS PASSARIIYHO -
Situação dramática da Colômbia, no com
bante ao narcotráfico. 

SENADOR MAilRfCIO CORRÊ4, como 
lider - Parecer do Procurador-Geral da 
República, denunciando o Ministro Anto
nio Carlos Magalhães, acatando recurso 
do Senador Carlos Chiarelli contra aquele 
Ministro. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Proposta de Emenda à Constituição n~ 

1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no ~ 
6~ do art 14, para d~incompatibilização 
do Presidente da República, dos GOverna
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de_Lei da Câmara n9 108, de 
1984 (n~ 586n5, na Casa de origem), que 
raculta o pagamento do empregado atra
vés de cheque, e determina outras provi~ 
dências, alterando a redação dos arts. 463 
e465 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, 
de 1 '~de maio de 1943. Dedarado prejudi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 11 O, de 
1984 (n~ 1.8t6n6, na Casa de origem), 
que assegura aos beneficiários do empre
gado não optante pelo regime do FGTS, 
quando de sua morte, a indenização pre
vista no art 477 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 

5.452, de 1 ~ de maio de 1943. f)eclar~do 
prejUdicado. Ao Arquivo. . 

Projeto de Lei do Se~do.n;38, ~e ~9~7, 
de autoria do Senador .,Jamil Haddad, 'TIJe 
dá nova redação ao caput do art. 73 da 
Consolidação elas Leis do Trabalho. ~cl.a
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de LeidoSenadon949, de 1987,_ 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
dispõe sobre o cálculo de custas em pro
cessos trabalhistas e dá outras providên
cias. Declarado prejudiado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câinara n9 111, de 
1984 (n~ 192n9, na CaSa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de a deci
são no processo judiclário trabalhista esta
belecer os honorários advocaticios quando 
vencido empregador, alterando a redaçáo 
do § 2' do art. 832 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-

to-Lei n~ 5.452, de i 9 de maio de 1943. 
Declarado prejudlCl!do. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 115, de 
1984 (n9 295n9, na Casa de_ origem), que 
dispõe sobre a filiação facultativa da dona
de-casa ao regime de Previdência Social. 
Dedarado prejudlca_do. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n<;> 5, de 1988, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que 
assegura auxílio fmanceiro complementar 
aos segurados da Previdênvcia Social ur
bana, aposentados por invalidez. Declara-

- do prejudicado. Ao Arguivo. 
Projeto de Lei do Senado n'? 16, de 198.8, 

de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
_que revigora, por 180 dias, dispositivo do 
Decreto-Lei n9 194, de 24 de fevereiro.de 
_1967, que "dispõe sobre a aplicação da 
legisJação sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço às entidades de fins fi
lantrópicos". Declarado prejudicado. AD 
Arquivo. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento n~ 460/89, lido no Ex:..:
pediente da presente sessão. Votaçáoadia
da por falta de quorum, após parecer da 
Comissão de R~lações Exteriores, profe
ri.do pelo Senador ~uro Benevides. 

- RequerimentQ n~ 459/.89,_lido no Ex
pediente da Presente sessão . .Votação adia
da por falta de quorum 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR EDISON LOBÃO- Cons
trução da Usina Siderúrgica O sim ar, no Es
tado do Marftphão. 

SENADOR NABOR JáNJOR- 17• ani
versâ_rio da TV Amazonas. 

SENADOR NELSON CARNEIR0-3D' 
aniv~rssário da invasão da Pólônia pela 
Rússia. 

SENADOR MARCO MACIEL --'- 40• ani
versário da Escola Superior de Guerra. Ani· 
versário do Instituto de Pesquisa da Ma· 
rinha. 
- SENADOR MÁRIO MAIA - Possibüida
de de vitOria do Dr. Leonel Brizola nas elei
ções presidenciais. 

SENADOR NELSON WEDEK/N- Du
plicação da rodovia BR_-1 O I,' enl face dos 
inúrrieros acidentes que ali ·ocorre. 

1.3.3 - Comuntcaç6es da Presfd~n
-da. 

-Término do prazo para apresentaçâo 
de emendas aos Projetes de Lei do DF 
o" 44, 41,42 e 43/89, sendo que ao Projeto 

_ de n~ 44, foram oferecidas 3 emendas. 

-Término do prazo_para interposição 
de recursos no sentido de inclusão, em 
Ordem do Dia, dos seguintes projetas de 
lei ai)i-éciãdos conClusivamente pelas co
missões técnicas. 

-Projeto de Lei do Senado n~ f7188, 
que autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensãO especial à senhora Maria Reginalda 
Vieira Raduan. À Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 82/88., 
que modificã. o Decreto--Lei n~ 2.234, de 
23 de janeiro de 1985, que limita a remu
neração e_ demais vantagens devidas a Di
plomatas casados, servindo juntos no exte
rior. À Câmara fios Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n" _ 43/89, 
que unifica a hora legal em todo o território 
nacional e revoga a Lei n" 2.784, de 
18-6-1913. Ao Arouivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 120/89, 
que regulamenta o registro e uso daS infor
mações Q:eraQãs pelos Poderes Públicos 
e dá outras providências. À Câmara dos 
Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 140/89, 
que dispõe sobre a Ascensão Funcional 
prevista no cirl 6~ da Lei 119 5.645, de 1970. 
Ao Arquivo. 

1.3.4 - D~signação de Ordem do 
Dia da _próJdmB. sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANIERIORES 

-- Do Senador Divaldo Suruagy, pro
nunciado na sessão de 23-a.-89. 

-Do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
pronunciado na sessão de 24-8-89. 

-Do. Senador Áureo Mello, pronuncia
do nas sessões de 24-8-89 e 25-8-89. 

-Do Senador Dirceu carneiro, pronun
ciado na sessão de 25-8-89. 

3-ATOS DO PRESIDEI'ITE DO 
SENADO FEDERAL 

-N9' 218 a 222/89 
4- PORTARIAS DO PRIMEIRO

SECRETARIO DO SENADO FEDE
RAL 

- N•' 41 a 44/89.-
5-PORTARIA DO DIRETOR-GE

RAL DO SENADO FEDERAL 

-N~36/89 

6 -ATAS DE COMISSÕES 
7-MESA DIRETORA 
8 -LIDERES E VICE-LIDERES DE 

PARTIDOS 
!'--,COMPOSIÇÃO DE COMIS

SOES PERMANENTES 
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Ata da 123'-' sessão, em 19 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS. AOfAM·SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: . 

Leopoldo Peres - Jarbas Passarinho -
.Afonso Sancho ~Mauro Benevides - Ney 
.Maranhiio- Pompeu de Sousa._ 

O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 
menta de 6 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. _________ _ 

o Sr .. 19 secretário procederá à leitura do 
Expediente. _ 

É lido o seguinte~ 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DAREPÚBUCA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 

sancionados: - -- _ _ _ _ 
N• 180/89 (n• 481189', hh '.:irigem), de 30 

de agosto útUmo, relativa aó Projeto de Lei 
de Coilvêrsão- n~ 18, de 1989, que autoriza 
a abertura de crédito extraordinário, em favor 
da Secretaria Geral do Ministério do Interior, 
no valor de I'{Cz$ 15.000.000,00, Para situa
ções que especifica (Projeto que se transfor
mou na Lei n" 7.811, de 30 de agosto -~e 
1989). . 

N• 181/89 (n• 482/89, na origem), de 30 
de agosto último, relativa ao Projeto de Lei 
da Câmara n' zg; de 1989 (n' 1.459/89, na 
Casa. de origem), que cria cargo na Procura
doria Regional do Trabalho da 16' Região em 
São Luis-Maranhão. (Projeto que se transfor
mou na Lei n9 7.812, de 30 de agosto de 
1989). 

Oficio 
DO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DO DIS1RITO FEDERAL 
OFiCIO N• S/22, DE 1989 

(n' 3/89.P, na origem) 

BrasíJia-DF, 28 de agosto de 1989 
ExcelentíssimO Senhor Prêsidente, 
Em conformidade com o dispOsto na Reso

lução n9 157/88 do Senado Federal-e nOs-ãrti
gos 73, 75 e 96, inciso ll, ãlínea b, das-Dispo
sições Permanentes, combinado com o artigo 
16, § 19, das DisposiçõesTransitórias da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, te
nho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência, para a elevada apreciação dos ilustres 
membros dessa Calenda Câmara Alta, o Ante
projeto de Lei que altera a redação do artigo 
2<~ da Lei-DF n" 02, de 30 de novembro de 
1988, que dispõe sobre a criação da Carreira 

Finanças e Coiltrole EXferno, -deSte· Tribunal 
de-Con_t.::ts. 

2 · EsdC~reço a Vossa Excelência que apre
tendida alteração se faz necessária, uma vez 
qlle o § 29 do artiQo. 29 da Lei n"' 2, de 30 
de novembro de 1988, manda estender aos 
integrantes da Carreira Fmariças e Controle 
Externo as normas aplicáveis à Carreira Audi
toria -do ""('esotiro do Distrito Federal (art 6~ 
d~ Dt!ereto-Leí no 2258, de 4 de" março d~ 
l9?:5: e alterações supervenientes). 

-3. Ex-vi da Lei n9 3:?, d.e 1.2. de julho de 
1989, foi e~rita a Carreira Auditoria do Tesou
ro do Distrito Federal, criada pelQc mencionado 
Decreto-Lei n" 2.258/85. gerando efeitos pre
judiciais aos integrantes da Carreira Finanças-
e Controle Externo. 

4. O reflexo negativo corresponde à perda 
da Gratificação de Estírrn•1 J FIScalização e 
Arrecadação dos Tributos do Distrito Federal 
(GEF A) equivalente a 17% sobre o vencimen
to da Categoria de Finanças e Controle Exter
no, em razão ~ renovação do Dcreto-Lei n? 
2.370, de 17 de de>embro de 19B7, pelo ortigo 
26 da Lei n• 33/89. · · · 

5. Assim, o anteprojeto ora proposto obje
tiva compensar a perda da gratificação antes 
referida (GEFA) e, tendo em vista ã disPQsição 
invocada, suprir as gratificações abaixo, as 
quais, caso aprovada a nossa proposição, dei
xam de ser percebidas pelos integrantes da 
Carreira Finanças e COritrole Externo: 
· a) Gratificação de l'fodutividade, instituída 

pelo Decreto-Lei n9 1.544, de 15 de abril de 
1977, e regulamentada pelo dcreto n? 5.188, 
de B de abr~ de 1980, correspondente a 100% 
sobre o vencimento das Categorias de Analista 
e Técnico de Finanças e Controle Externo; 

b )Gratificação de Desempenho das Ãtivida
des_de T ributaçáo, Arrecadação e Fiscalização 
dos Tributos do Distrito Federal, instituída pelo 
Decreto-Lei n? 2.107; de 13 de fevereiro de 
1984, e regulamenté3da -pelo_ Decreto r:t'~-7.888, 
de 22 de fevereiro de -1984, co_ri:espondente 
a 70% sobre o venCimento das Categorias 
de Analista e Técnico de Finanças e Controle 
Externo; -- -

c}Gratificação de que trata o art. 19 da alínea 
b, do Decreto-Lei n9 2.367, de 5 de novembro 
de 1981, COITespdfitlEmte a 60~ e 50% sobre 
o venCLrileiito_-das Categorias de Analista e 
TécnicO de Finanças e ContrOle Externo, res
pectivamente; 

d)Gratificação de Controle Externo, de que 
-trata o Decreto~Lei n9 2.122, de 4_ de junho 
de 1984, correspondente a 80% sobre o venci
mento das Categorias de Analista e Técnico 
de Fmanças e Controle Externo. 

6. Como se pclde observar, os servidores 
supracttados poderão ter, indiscutivelmente, 

considerável prejuízo, o que colide frontalmen
te com o prindpio insculpldo no inciso XV 
do: art. 37 da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, segundo o qual "os venci
mentos dos servidores públicos, civis e milita
res, são irredut:ív~::is. .. ", f:lavendo, portanto, ne
cessidade da medida saneadora constante 
da presente proposição. 

7. Convém ressaltar, a propósito, que a 
adoção da base de cálculo para a determi
nação dos vencimentos se dá em razão das 
disposições da Lei n9 2/88 e, em especial, para 
- _evitar a perda de vantagens hoje deferidas 
aos servidores deste Tribuna] de Contas do 
Distrito Federal, o que operaria em total desfa
vor da qualidade de trabalho desenvolvido por 
esta Casa, em face das novas e importantes 
atribuições a ele constitucionalmente come
tidas. 
- 8. Ademais, é importante frisar que, com 

a renovação do Decreto~Lei n9 2370. de 17 
de novembro de 1987, pela Lei n9 33/89, os 
futuros integrantes da Carreira Finanças e 
Controle Externo, ao serem nomeados pelo 
Tribunal, após concurso público, hão de per
ceber remuneração diferenciada dos atuais 
servidores da carreira, vez que inexiste emba~ 
sarnento legal para estender-lhes a gratifica
ção hoje paga sob a forma de vantagem pes
soal, com respaldo no inciso X:V do artigo 37 
da Constituição em vigor. 

9. Tal situação, urna vez configurada, 
ofenderia o principio da fsonomia salarial con
sagrado pelo § 19 do artigo 39 da Çonstituição 
da República Federativa do Brasil, que estabe
lece: "A lei assegurará, aos servidores da admi
nistração direta, isonomia de vencimentos pa
ra çargos de atribuições iguais ou asseme
lhados do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio, ressalvadas as vantagens de caráter indivi
dual e as relativas à natureza ou locar de traba· 
lho''. 

1 O. No que diz respeito ao aspecto da des
pesa, decorrente da aprovação da medida em 
cogitação, cumpre-me esclarecer a Vossa Ex
celência que o incremento mensal, em refe
rência ao Orçamento do Distrito Federal, será 
de percentual de pequena monta, especial
mente porque a concessão da nova gratifi
cação tem o intuito de comper.sar a perda 
daquelas elencadas no item 5 desta Mensa
gem. 

11. Considere-se, ainda, que as novas gra
tificações previstas no ãnteprojeto, embora em 
percentuais limites de 200% e 100%, serão 
concedi~s de forma vartável, em função da 
produtividade e do ptérito funcional de cada 
servidor, segundo crttérios estabelecidos pelo 
Tribunal. Portanto, nem todos os servidores 
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perceberão as mencionada_s gratificações nos 
limites máximos referidos. 

12. Em face do exposto e em razão de 
o presente anteprojeto consubstandar matéria 
que, se aprovada, restabelecerá, em última 
análise, o status quo da remuneração dos ser
vidores integrantes da Carreira Finanças e 
Controle Externo, solk:ito de Vossa Excelência, 
finalmente, especial atenção dessa Egrégia 
Casa Legislativa no sentido de atribuir regime 
de urgência na sua apreciação. 

Aproveito a oportunidade para reinterar a 
Vossa EXcelência meus protestos da mais ele-
vada estima e distinta consideração. 

Frederico Augusto Bastos- Pre:sidente 

PROJETO DE LEI DO DF N• 46, DE 1989 

Altera a redação do artigo 2P da Lei 
nf' 2 de 30 de novembro de 1988, e dá 
outras providências. 

O Governador do Distrito Federal , faço sa
ber que o Senado Federal decreta e eu sancio-
no a seguinte lei: ___ _ _ 

Art. 19 O art. da lei n9 2, de 30 de novem
bro de 1988, pãssa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 29 O valor do vencimento inicial 
do c:argo de Analista de Finanças e Con
trole Externo é fOO'ldo em NCz$ 1.220,00 
(hum mil e duzentos e vinte cruzados no
vos) e servirá de base de cákulo dos de
mais venctmentos da Carreira Finanças 
e Controle Externo, na forma da Tabela 

de Escalonamento Vertical constante do 
Anexo ID desta Lei, em combinação com 
os Anexos I e II. 

§ 1<:> O valor do vencimento previsto 
neste artigo será reajustado, a partir de 
agosto de 1989, nas mesmas datas e nos 
mesmos índices adotados para os servi
dores públicos. 

§ 29 São concedidas aos integrantes 
da Carreira Finanças e Controle Externo, 
de acordo com ato regulamentar do Tri
bunal: 

1-Gratificação de Desempenho das 
Atividades de Controle Externo, aos ocu· 
pantes do .cargo de Analista de Fmanças 
e Controle Externo, até o limite de duzen
tos por cento do valor do respectivo venci
mento; 
ll-Gratificação de Apoio às Ativida

des de Controle Externo, aos ocupantes 
. do cargo de Técnico de_F'manças e Con
trole Externo, até o lfmite de cem po{ 
cento do respectivo vencimento. 
:--=§' 39 As gratificações referidas no § 
29 deste artigo integram os proventos de 
aposentadoria e servirão de base de cál
culo parél efeito de pensão e de desconto 
previdenciárlo. 

§ 49 Cessa, para os setvídores inte
_grantes da Carreira Finanças e Controle 

--I::xieíno, a perCêj:)Ção' de: 
I_-GratificaçãO de Produtividãde, insti

tuída pelo Decreto-Lei n9 1 .544, de 15 
de abrU de 1977; 

A N E X O I 

II-Gratificação de Desempenho das 
Atividades de Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização dos Tributos do Distrito Fe
deral, instituída pelo Decreto-Lei nç. 2.1 07, 
de 13 de _fevereiro de 1984; 

DI-Gratificação de Estímulo à Fiscali
zação e à Arrecadação de Tributos, insti
tuída pelo Decreto-Lei n9 2370, de 17 
de novembro de 1987; 

IV-Gratificação de que trata o artigo 
1 ~ alínea b, do Decreto-Lei n9 2.367, de 
!? de novembro de 1987; e, 

V- Gratificação de Cohtrole Externo, 
de que trata o Decreto-Lei n9 2.122, de 
4 de junho de 1984. 

§ 5<:> A gratificação de que trata o item 
V do parágrafo anterior mantida para os 
demais servidores do Quadro e da Tabela 
de Pessoal do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal. 

§ 69 Nenhuma redução de remune
ração poderá resultar da aplicação do dis
posto neste artigo, assegurando-se a dife
rença como vantagem pessoal, indivi
dualmente. nciminada." 

Art. 2! A despesa decorrente da execução 
desta lei correrá à conta da dotação consig
nada em orçamento próprio. 

Art. 39 Esta i~i entrará em yigor rla dai:a 
de sua pulicação, revogad~s as di§JX'S!ções 
em contrário. 

Art. 211 da Lei_ n!l 02, de 30 de ryovembro de 1988 

CARREIRA FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO 

DENOMINAÇÃO CLASSE PADRÃO QUANTIDADE 

ANALISTA DE FINA~ Especial I a III 

ÇAS E CONTROLE E?; __ c I a v 
135 

TERNO. B I a v 

(NÍVEL SUPERIOR) A I a VI 

TÉCi'IICO DE FINAN Especial I a III 

ÇAS E CONTROLE E!\ c I a III 
34 

TERNO. 8 I a l II 

(NÍVEL MÉDIO) A I a III 
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A N E X O I I 

Art. 2~ da Lei n~ 02, de 30 de novembro de 1988 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

I 

DENOMINAÇÃO CLASSE PADRÃO 

IIT 

Especial ll 

l 

v 

IV 

c 11! 

r r 

ANALISTA DE FINA~ ' l -

ÇAS E CONTROLE Ef 
v 

IV 
TERNO. 

B !li 

IT 
I 

VI 

v 
IV 

A 
Il! 

Ir 

~ 1 
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A N E X O I I 

Art. 21 da Lei no 02, de 30 de novembro de 1988 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

~ 

SITUAÇÃO ANTERIOR 
-

SITUAÇÃO NúVA 

CARGOS CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO CAHGOS 

III III 

Especial II Especial II 

I I 

v e IV III 

c III e II c II 

I I 
TÉCNICP DE FI v e IV III 

Tf;t;NlCO DE H 

NANÇAS E CO!! 
B III e II B II NANÇAS E CO!! 

TROLE ~XTERNO I I 1'HOLE EX'rERNO 

VI e v III 

A IV e III A II 

II e I I 
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A N E X .. 0 III 

A~t. 2' da Lei nt 02. de 30 de novembro de 1988 

.. - . -

CARGO CLASSE PAllRÃO írmrr:r. 

III 2?0 

Especial II 215 

I 210 

v 195 

IV 190 

c III 185 

II 180 
ANALISTA DE FI 

I 1';'5 

NANÇAS E CO!i v 1BO 

TROLE EXTERNO IV 155 

B III - 150 

II 145 

I 14Q 

VI 1?5 

v !?O 

IV 115 
A 

III 110 

II 105 

I 100 
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A N E X O III 

Art. 22 da Lei ng 02, de 30 de novembro de 1988 

CARGO 

TÉCNICO DE FI 

NANÇAS E CO!!_ 

TROLE EXTERNO 

Pareceres 
PARECER N• 174, DE 1989 
(Da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania) 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n" 25, de 1988 que susta o Decreto n9 
96.991, de 11 de outubro de 1988, que 
"atribui competência para autorização de 
pagamentos e recebimentos por meio de 
outras lnstftulç_ães financeiras·: 

Relator: Senador Leopoldo Peres 
Com a presente proposição, busca o emi~ 

nente Senador Leite Chaves sustar o Decreto 
n~ 96.991, de 14 de outubro de 1988, que 
.. atribui competência para autorização de pa~ 
gamentos e recebimentos por melo de outras 
instituições fmanceiras". 

Najustificação, explicitou o Autor do Projeto 
de Decreto Legislativo: 

"O flffi colimado pelo decreto em tela 
(Decreto n9 96.991/88) é cristalino. Visou
se _ensejar a substituição do Banco do 
Brasil S/A, por instituição financeira priva
da, nas atribuições de recebimento de 
créditos à conta do Tesouro Nacional e 
de destinação dos recursos às unidades 
gestoras (UG) dos órgãOs e entidades da 
Admin&ração Direta e lndireta." 

A medida proposta se incere na compe· 
tência exclusiva do Congresso Nacional (arti
go 49, V, da Constituição Federal), o que firma 

CLASSE PADRÃO 

IJI 

Especial JI 

I 

III 

c II 

-- I 

III 

B n 

I 

III 

A JI 

I 

a sua constitucionaJidade, e não atrita com 
qualquer norma do Direito Positivo, o que as
segura a sua juridicldade. 

No mérito, razão assiste ao eminente Sena
dor Leite Chaves. 

Realmente, a Lei n9 4.595!64, em seu art 
19, definiu o Banco do Brasil como "Agente 
Financeiro do Tesouro Nacional", ao qual 
compete, entre outras atribuições. a de rece
ber as importâncias provenientes da arreca
dação de tributos ou rendas federais" e das 
operações de crédito da União (alínea a, art 
19, 1), e de realizar os pagamentos e supri
mentos necessários à execução do Orçamen
to Geral da União (alínea b, art 19, 1). 

Se_ a qualidade de "Agente Financeiro do 
Tesouro Nacional", detida pelo Banco doBra
sil S/ A, decorre de lei ordinária, somente diplo
ma legal de igual ou superior hierarquia pode 
modificar esse status. · 

Fazendo-o por intermédio de decreto é 6b~ 
vio que o Poder Executivo exorbitou do Poder 
regulamentar deferido pela Constituição (art 
84, IV, in fine), o que justifica a aprovação 
do remédio consubstanciado na proposição. 
~te o exposto, atentos à constlblcionaJi

dade e juridicidade do projeto em exame, es
-tando ele revestido de boa técnica legislativa 
e guardando fiel observância às normas regi· 
mentais, somos pela aprovação, ressaltando 
a oportunidade e conveniência de sua propo
situra. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1989. 
- Od Sabóia de Oiiva/hoPresidente - Leo-

[rmu"!v. 
-

15n 

145 

140 

125 

120 

115 

100 

95 

90 -
75 

70 

65 

poldo Peres, Relator- Odac!F Soares- CM
los PatrocíniO:_ Mauricio Cõrrea -João Me
nezes -Hugo Napoleão-Antonio Luíz Maya 
- Mefra Filho - Edíson Lobão- Ney Mara
nhão - Jamil Haddad- Marco Macíel. 

PARECER N•175,DE 1989 _ 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral nP 38, de 1989-DF. Meflsagem n 9 6~ 
de 1989-DF (Mensagem n• 59-CU\G, de 
14-8-89, na origem), Que "crM B Secre
taria do Melo Ambiente:, Gênciet e- Tecno-
logia e dá outras providências'~ 

Relator: Senador-Márcio Lacerda 
VeÕl a exame- desta Comissão, nos _termos 

da lei vigente, Projeto de Lei de iniciativa do 
Governo do Distrito Federal que "cria a Secre_.. 
taria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
do Distrito Federal e dâ_ Ol!lras providências". 

O projeto, aJêm de criar a Secretaria, orga
niza também sua estrutura executiva, criando 
o Instiblto do Meio Ambiente. (lEMA/DF), e 
transformando o Instituto de T~nologia Alter
nativa (ITAIDF) em In~u_to de Ciê_!l.cia e Tec~ 
nologia (ICfiDF), os dois com relativa auto
nomia. 

Na área administr_ativa, atendendo às novas 
competências, é criado o cargo de secretário 
e são extintos cargos, programas e coorde
nação, com a redistribtllção das funções, re
cu_rsos orçamentários, materiais ~ humanos, _ 
obedecidas as normas legais pertinentes. 



4454 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Setembro de 1989 

&tas providências vêm de encontro a umG 
realidade que há muito se vem exigindo, com 
necessidade da questão ambiental estar cada 
vez maís presente na consciência e nas ativida
des humanas. 

Hoje no Distrito Federal em andamento di
versas frentes de desenvolvimento, com proje
tes e obras que necessitam de Estudos de 
Impacto AmblentaJ. Entre estes, a moderni
zação do transporte de massa, a mancha su
doeste de expansão urbana, o reassentamento 
da V.L!a Parcmoá, o Lago São Bartolomeu, to
dos a exigir do órgélo ambiental recursos hu
manos capacitados em diversas áras de co
nhecimento como: cartógrafos, geógrafos, sa
nitaristas, biológos, agrônomos, geólogos, 
economistas, arquitetos, especialistas em flo
ra, fauna, geomorfologia, clima, aspectos s6-
cio-econômicos, etc. 

Temos também no Distrito Federal cerca 
de 70.000ha de áreas protesidas, importantes 
llhas de refúgio de Hora e fauna, mantenedoras 
da unidade do ar e reservas genéticas para 
estudos e conhecimento para manejo adequa
do dos cerrados, que necessitam com urgên
cia de vigilância, planos de manejo e zonea
mento. 

É premente a promoção de educação am
bienta] e a conscientizaçáo ecológica da popu
lação, em todos os níveis, po_ís sem a partici
pação da mesma é impossível a garantia da 
qualidade ambiental. É notória a degradação 
de áreas por exploração econômfca indevida. 

Já possWmos no DistritQ Federal cerca de 
2.000 indústrias, entre pequenas, médias e 
grandes, o que exige o licenciamento de suas 
atividades e o controle da poluição do ar, do 
solo e da água. Além deste disciplinamento, 
os órgãos de meio ambiente, ciência e tecno· 
Jogfa têm importante papel no diredonamento 
das atividades económicas, em particular na 
crescente industrialização com a proposta de 
instalação das indústrias do futuro, não po
luentes e de maior eficiência, nos campos da 
informática, biotecnologia, química fina e no
vos materiais, apresentando assim novos ca
minhos dentro da ciência e tecnologia que 
cada vez mais levem a humanidade a um de
senvolvimento harmônico com a natureza. 

A isso, acrescentam-se os problemas de li
xo, drenagem, erosão, agrotóxicos, todos de
correntes da falta de esclarecimento sobre o 
delicado proc_esso de funcionamento do ecos
sistema 

Trata-se, pois, de matéria relevante, visto 
que a questão ambiental não é apenas um 
simples capítulo na nossa Constituição, pois 
devido ao tema que aborda, permeia todo o 
texto constitucional, provocando com isso um 
processo que obriga o poder público a orga
nizar uma estrutura adequada, no sentido de 
atender a grande demanda colocada pela so
ciedade em busca desse desenvolvimento 
sustentado, que garanta a continuidade e a 
qualidade dos processos que sustentam a vi
da, e melhorando assim os padrões de quali
dade do viver da população. 

O projeto de lei que ora se aprecia tem 
o objetiVo de aparelhar a chamada máquina 

administrativa do Distrito Federal de um órgão 
capaz de executar essas tarefas, razão pela 
qual propomos sua aprovação na forma origi
nal como foi concebida. 

Trata-se de matéria relevante e, diante do 
exposto, somos de parecer favorável à sua 
aprovação, por constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 30 âe ·agosto de 1989. 
-Mauro Benevides, Presidente -Márcio La
cerda, Relator - Pompeu de Sousa - Leo
poldo Peres- Afufzl"o Bezerra -Me/r a FUho 
- úapuan Costa Júnior - Mauricio Corréa 
- Raimundo Lim - Aureo MeDo - lWson 
Martins. 

PARECER 1'1• 176, DE 1989. 
_ (~a Comissão do Distrito Feder&), 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede
ral n? 33, de 1989- Mensagem nP 55, 
de 1989- DF (Mensagem nP 
045189-GAG ......:... na origem) que "cria no 
Quadro de Pessoal do Distrito Feder~ 
a Carreira Apoio às Ativ!dades Jurfdlcas 
e dá outras providências". 

Relator: Senador Leopoldo Peres 
Originário do Governo dÕ Distrito Federal, 

vem a exame desta Comissão, nos termos 
do § 19, do art. 16, _do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o presente Pro
jeto de Lei que tem a finalidade de criar, no 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a Car
reira de Apoio às Atividades .JurídiCas da Pro
cucadorla Geral,. constitukta de cargos de nível 
médio. 

Conforme verifica-se no Anexo I são criados 
235 (duzentos e trinta e cinco) cargos de Assis
tente e 90 (noventa) cargos de Auxiliar. 

São transpostos para os cargos de Assjs
tente os atuais ocupantes das categorias_ fun
cionais do Grupo-5erviç:os Awoliares e do Gru
po-Outras Atividades de Nivel Médio; e para 
os catgos de Auxiliã:r serão transportados os 
atuais ocupantes das Categórias Funcionais 
dos Grupos Transporte Oficial e Portaria e Ar
tesanato, e do Grupo Outras AtiVidades de Ní
vel MédJo, conforme consta do Anexo n. 

Está previsto, no art 11 , que serão extintos 
os cargos é empregos cujos ocupantes forem 
transpostos para essa nova situação. 

O ingresso intcial na carretra será no Padrão 
I, classe A, tanto para o cargó- de Assistente 
quanto para o de Auxiliar e será feito mediant~ 
nomeação dos aprovados em concurso públi
co, conforme estabelece o art. 59 e seus pará
!JT•fos. 

O regime jurídica dos ocupantes desses 
cargos será ó estabelecido no Estatuto dos 
funcionários Públicos Cívis da" União, e terão 
lotação, e exercício na Procuradoria Geral. 

A remuneração inicial do cargo de Assis
tente, que servirá de base de cálculo para as 
demals classes, é de N'Cz$ 537,30 (qUínhentos 
e_ trinta e sete cruzados novos e trinta centa
vos).-

Na Mensagem o Senhor Governador mani· 
festa que "os parcos vencimentos e a falta 
de perspectativa funcional aliadas à especia· 
lidade e a responsabilidade inerente às tarefas 

executadas, apresentam-se como aspectos 
negativos ao desenvolvimento dos serviços de 
apoio administrativo, com reflexos na atuação 
jwidica do Órgão". 

Por essas e outras razões expostas é que 
apresenta o presente Projeto de Lei. 

Está previsto, na Proposição, que as despe
sas decorrentes serão atendidas à conta das 
dotações orçamentárias do Distrito FederaL 

Confotrne se verifica, o Projeto mereceu do 
nobre Senador Mauricio Corrêa Emenda Adi· 
tíva- Emenda n"' 1 -que estende aos servi
dores aposentados as vantagens previstas 
nesta lei, mediante opção. Consideramos 
oportuna esta Emenda haja vista que -está pre~ 
visto no§ 49 do artigo 40 da Constituição. 

Diante do exposto, somos de parecer favo
rável ao presente Projeto de Lei quanto ao 
mérito, com a inclusão da Emenda n9 1 na 
forma como se apresenta, e, conduímos, após 
análise da matéria, que o mesmo obedece 
aos preceitos de constftuciona1ldade e juridi
cidade. 

Sala das Comissões, 22 de agosto de 1989. 
-Mauro Benevides, Presidente - Leopoldo 
Peres, Relator-Meira Filho- lWson Martins 
-Francisco RoUemberg- Pompeu de Sou
sa -lrapuan Costa Júnior - Chagas Rodri
gues --Mauro Benevldes- Ney Maranhão 
-Maurido COIT~tJ. 

EMENDAN•1 
(Aditiva) 

Ao Projeto de Lei dó Di='n? 3i de 1989, 
oferecida perante a Comiss4o do Dlsttito 
Federal 

Acrescente-se ao Projeto de Leí do OF n"' 
33, de 1989, art. 13 e [>aiágmfo único, renu
merando-se os subseqüentes, com a seguinte 
redação: 

"Art. 13. Os servidores aposentados 
nos cargos ou etnpregos que setão trans
portados para a Carreira Apolo às Ativida
des Juridicas, na forma do art. 29, terão 
seUs proventos revistos e farão jus às van
tagens previstas nesta lei. 

Parágrafo único. É facultado aos ser
vidores aposentados de que trata este arti
go, mediante opção manifestada no pra
zo de trinta dias, a partir da publicação 
desta lei, continuarem regidos pela siste
mática da Lei nt 5.920, de 19 de setembro 
de 1973." 

Justificação 

A proposição originária do Governo do Dis
trito Federai está calcada no projeto de lei 
que dispõe sobre a __ criação da Carreira de 
Apoio Técriico:.Ádministrativo do Ministério 
Público da União, encaminhado A Câmara dos 
Deputados, através da Mensagem n9 003, de
.31 de março de 1989, do ProcUrador-Geral 
da República., ora trariutando nas Comissões 
daquela Casa. (PLC n• 1.854, de 1989). 

O § 2~' do art. 29 do referido projeto de lei, 
assim cuidou dos servidores aposentados: 

"§ 2~ Os Ser\iídores aposentados nos cargos 
que serão transpostos para a Carreira de 
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Apoio Técnico-Administrativo do Minis
tério Público da União, na forma do pará
grafo anterior, terão seus proventos revfs
tos e farão jus às vantagens previstas nes
ta lei." 

No entanto, no que pertine aos servidores 
aposentados nos cargos pertencentes à Pro
curadoria Geral do Distrito Federal, nenhuma 
aJusão lhes faz a proposta encaminhada ao 
Senado, pelo Senhor Governador. 

Justifica-se, desta forma, o preceito contido 
no dispositivo aditado como art. 13. 

Por outro lado, assim como ao servidor em 
atividade é permitido permanecer dentro da 
sistemática da Lei n"' 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, bastando que não manifeste sua op
ção pela transposição do cargo ou emprego, 
também ao servidor aposentado deve ser fa
cultada a pennimência na citada sistemática, 
tal como prevê o parágrafo único ora acres
centado. 

É a justificativa para a presente_ emenda que 
esperamos seja acolhida. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 1989. 
-Senador Maurfclo Corrêa. 

TEXTO ANAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DO DISlRITO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DO DF n• 33, DE 1989 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Fica. criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal -parte Procuradoria Ge
ral, a Carreira Apoio às Ativfdades Juridicas, 
constituida dos célrgos, de nivel médio, de as
sistente e auxiliar, conforme Anexo I desta lei. 

Arl 2~' Os cargos e empregos de nível 
médio, do Quadro e da Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal, Classificados na sistemá
tica da Lei n~" 5.920, de 19 de setembro de 
1973, cujos ocupantes se encontrem lotados 
e em exercício na Procuradoria Geral do Dis
trito Feçleral serão transpostos, mediante op
ção, para os cargos da Carreira referida no 
art. 1~>, observado o disposto no Anexo II. 

§ V Aopçãodequetrataesteartigodeve
rá ser manifestada no prazo de trinta dias, a 
partir da publicação desta lei. 

§ 29 Os cargos e eiripregcis transPOstOs 
que excederem aos percentuais previstos no 
Anexo I desta lei serã? extintos à medida que 
. vagarem. 

Art. -39 O vencimento inicial do cargo áe -
Assistente é de NCz$ 537,30 (quinhentos e 
trinta ,e sete cruzados novos e trinta centavos), 
correspondente ao da Classe "A", Padrão I, 
fndice 100 da Tabela de Escalamento Vertical, 
constante do Anexo III, e servirá de base para 
a fixação do valor dos vencimentos dos de
mais cargos de que trata esta lei. 

§ 1 ~ Nenhuma redução de vencimento 
poderá resultar da aplicação ·desta lei, assegu
rada ao funcionário a diferença, como vanta
gem pessoal individual nominada. 

§ 29 O vencimento fixado neste artigo se
rá reajustado nos mesmos índices e datas fixa
dos para os servidores do Distrito Federal, a 
partir de 1 ~ de junho de 1989. 

Art 49 Os efeitos fmanceiros decorrentes 
das transposições de que trata o art 29 vigo
ram a partir da data de publicação desta lei. 

Arl 59 O ingresso na Carreira Apoio às 
Atividades Jurídicas será feita mediante no
meação doS aprovados em corlcurso público 
e ocorrerá no Padrão I, Oasse A. de Assistente 
e de Auxiliar. 

§ 1 ~ O concurso público será realizado 
em duas etapas, de carât:er eliminatório, com
preendendo, a primeira, verificação de conhe
cimento, através de prova escrita e, a segunda, 
programa de formação, com avaliação final. 

§ 29 Aos candidatos aprovados na primei
ra etapa e matriculados no programa de for
mação, será assegurado, a título de ajuda fi. 
nanceira, 80% (oitenta por cento) do venci
mento fixado para o padrão inicial do cargo 
a que estiver concorrendo, a partir do início 
do programa _até o dia da nomeação, elimina
ção do curso ou reprovação. 

§ 3<> Se o candidato for servidor da Admi
nistração do Distrito Federal poderá optar pelo 
recebimento da remuneração do cargo ou 
emprego que ocupe. 

Art. 6~ Poderão se insCrever no conCurso 
público os portadores de certificados de con
clusão do Curso de 29 graU ou habilitação 
legal equivalente, para Assistente, e 19 grau, 
para Auxiliar. 

Art. 79 Para as categorias que integram 
a Carreira Apoio às Atividades Juidicas não 
haverá asCensão funcional. 

Art. 89 O ocupante do cargo de Auxiliar, 
da Classe Especial, poderá ser promovido ao 
de Assistente, no percentual de até 50% (cin
qüenta por cento} das vagas, desde que aten
da as condições exigidas para o ingresso a 
que se referem os arts. 5~ e 6<> desta lei. 

Art 9" A promoção do funcionário para 
padrão ou classe _imediatamente superior 
àquela em que se encontre, observará os crité
rios de antigüidade e merecimento, aplicados 
alternativamente, na forma do regulamento. 

Art 10. Os servidores ocupaittes dos Car
gos da Carreira de Apoio às Atividades Juridi
cas serão regidos pelo Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União, na forni.a do 
Disposto no art. 30, da Lei n9 3.751, de 13 
de abril de 1960. 

Parágrafo único. OteinPO de serviço pres
tado sob o regime da IegisJação trabalhista 
pelos servidores abrangidos pelo § 19 do art. 
29 será contado para todos os efeitos do regi-
me estatutário. --- - -

Art. 11. Oscargoseem-pregoscujosocu
pantes forem transpostos, Tia-fOrma desta lei, 
serão extintos. 

Art 12. Os integràntes da carreira de que 
trata esta lei terá lotação e exercicio na Procu
radoria Geral, ressalvadas as hipóteses legais 
e regulamentares. 

Art. 13. Os servidores aposentados nos 
cargos ou empregos que serão transpostos 
para a Carreira Apoio às Atividades Juridicas, 
na forma do art. ~.terão seus proventos revis
tos e farão jus às vantagens nesta lei. 

Parágrafo único. É facultado aos servido
res aposentados de que trata este artigo, me
diante opção manifestada no prazo de trinta 
dias, a partir da publicação desta lei. continua
rem regidos pela sistemática da Lei n~ 5.920, 
.:te 19 de setembro de 1973. 

Art 14. As despesas decorrentes da apli
cação desta lei serão atendidas à conta das 
dotações orçamentárias do Distrito Federal 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua pub~cação. 

Art. 16. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1989. 
-Senador Mauro Benevides • 
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ANEXO I 

(art. II! da Lei n!l de de de 1989) 

- -
CJ\I!I!Elll/1 APoro As ATIVIDJIUE:s JUI!ÍIJICIIS 

-
CJII!GOS CLASSE PAU HÃO QUJIN'l' I IJIIIJJ; 

ESPECIAL I a III 35 

ASSIS'rENTE B I a IV 80 

' 
11 I a v 120 

ESPECIAL 1 a III 15 

AUXILIAR B 1 a III 30 

A I a Ili 45 

\ 
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AIIEXO II 

(art. 2!1! da Lei n~ de de de 1989) 

SlTUAÇ/10 AIU'EIUOII Sni!AÇIIO I!OVJ\ 

CARREIRA FUIIC:lOIIAL CAI!IIF: I liA AI'OIO ÀS i\'T'l Vllh\OF:S JUSlÍHICAS 

HEf'EUÊIBCIA PADHLÀO Cl.J\SSIE Cl\ 1 F.GOi!lA 

Categorias Funci~ 30 a 32 III 

nais do Grupo -Se~ 27 a 29 11 Especial 
viços A~iliares. 

25 e 26 I 

2-1 IV 
Categorias f'uncl.!!, 

23 III na is do Grupo -0_!! 11 1\SS I S"I'EIITE 
22 II tras Atividades de 

Hivel l'llédio, 
21 1 

coa 

exigência !le 2• 20 v 

Grau de Ensino. I9 IV 

I'T e 18 111 A 

16 II 

9 a 15 I 

. ·-
Categorias Fwlcio 30 a 32 III 

nals dos ·Grupos 26 a 29 lL Especial 

Transporte OCicial 
24 a 25 I 

-·---· 
e Portaf;'la, e Arle !7 a 23 111 

sana to e do Grupo 14 a 16 II B AUXILIAi! 

Outras Att.vidades I3 I 

de uivei Médio, 
11 e 12 III 

coa exigência de 
7 a IO II A 

1• Grau de Ensino. 
I a 6 l 
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A N E X O I 1 I 

(Art. asr da: Lei n!! de de de 1989). 

'l'ABELA DE ESCALONAMENTO VEll'fiCAL 

-
DENOMINAÇÃO CLASSE PAD!lÃO ÍNOlCE 

III 210 

ESPECIAL li 205 

I 200 

-
JV I no 

111 1"10 
ASSISTEN~'E B II 160 

I 150 

v 140 

IV 130 

A III 120 

II 110 

I 100 

III 90 

ESPECIAL II 85 

1 80 

Ill '75 

AUXILlAll B II '10 

I 65 

III 60 

A II 55 

I 50 
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PARECER N• 177, DE 1969 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Lei do DF nP 35, 
de 1989, que ''altera denomfnaç6es de 
unidades org§nicas da Secretaria de Se
gurB!1ça PúblfcliT e dá outras providên
cias'~ 

Relator: Senador .Mauricio Corréa 

O Governador do Distrito Federal su_bmete 
à deliberação desta Casa o Projeto de Lei do 
DF n11 35, de 1989, que "altera denominação 
de unidades orgânicas da Secretaria de Segu
rança Pública, e dá outras providências". 

A medida objetiva basicamente. uniformizar 
os procedimentos relativos às atividades de 

Denominação Atual Propostas 

informação, no Smbito daquela Secretaria as
sim como retinir em um centro todos os' co
nhecimentos produzidos no interesse da segu
rança pública, notadamente na área policial 
~sande a um maior entrosamento dos órgã~ 
mtegrantes do Sistema Nacional de Informa
ções com o ·objetivo de reduzir os índices de 
criminalidade. 

São as seguintes as modificações propos-
tas: 

I. Cordenação de Informações, I. Coordenação de Planeja-
Planejamento e Operações. menta de Operações-CPO. -

2. Divisão de Informações e 2. C:entiO de lnfOrffiaçõei"-
Contra-Informações. 

3. Unidades orgânicas subordi- 3. Seção de Informação e 
nadas à Divisão de Informa- Seção de COntra-Informa-
ções e Cónlra-lnformações. ção. 

Faz-se necessário, no-entanto, proceder-a 
algumas alterações no projeto, as quais propo
mos sob a forma do substitutivo que passa
mos a apresentar: 

Altera denominações d~ unidades QT· 
gAnlcas da Secretaria de SegurlJ_nçaPú
bh'ca, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 A Coordenação de Informações, 

Planejamento e Operações da Secretaria de 
Segurança Pública passa a denominar-se 
Coordenação de Planejamento de _Operações 
-CPO. 

Art. 2~ A Divisilo de Informaçõs e Contia
Informações da Coordeoação de Informações, 
Planejamento e Operações, da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal passa 
a denominar-se Centro_ de lnforma_ções, dire
tamente subordinado ao Secretário de Segu
rança Pública, com as mesmas atribuições re
gimentais. 

Art. 39 As unidades orgânicas atualmente 
subordinadas à Divisão de Informações e Con-

tra-Informações integrarão o Centro de Infor
mações, mantidas as mesmas atividades, pas
sando a denominar-se Seção de Informação, 
Seçã_o de Contra-Informação, Seção de _Ope
rações e Informações e Seção de Arquivos 
Especiais. 

Art 49 Em conseqüência do disposto nos 
artigos anteriores, as atuais funções dos Gru
pos Direção e Assessoramento Superiores e 
Direção e Assistência Intermediárias, da Divi
são de Informações e Contra-Informações fi
cam mantidas com as denominações e códi
gos na forma constante do anexO a esta lei.. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
suá pubUcação. 

Art. 6~ _ Revogam-se as disposições em 
:ontrário. 

Justificação 

1. Art. Z' O Centro de _lnformações conti
nuará "com as mesmas ãti-ibulçÕes regimen
tais" da Divisão de Informações e _Contra-ln
formações. 

2. Arl ,39 O Centro de Informações contará 
com quatro seções, conforme consta do ane
xo a este_ projeto, e não com apenas duas 
seçõ_es c.Onforme dispõe o art 39 

3. Art. 59-Segundo a boa técnica legislativa, 
faz-se n~essario retirar o art. 59 do projeto. 
por se tratar- de um dispositivo já previsto na 
legislação própria. 

4. Anexo :-- As correlações ou pré-requi
sitos para os cargos em comissão previstos 
no anexo ao projeto, foram revistas para me
lhor se adequarem aos níveis de COIJlplexidade 
das funções de Direção e Assessoram ente Su
perior e Direção e Assjstência Intermediárias 
do Centro de_ Informações. 

É o meu parecer: 

SaJa das COmissões, .30 de agosto de 1989. 
- Mauro Benevides. Presidente - Maurfcfo 
Corrêa, Relator - Pompeu d~ Sousa - Leo
poldo Peres- Afuízio Bezerra -Me/r a FDho 
-lrapuan Costa Júnior- Raimundo Ura -
Mauro Borges- lWson Martins- Áureo Me
Uo. 



A N E X O 

(Lei no de de de 1989) 

QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS GRUPOS DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES E D!REÇÃO E ASSISTrNCIA INTERME 
DIÁRIAS MANTIDAS NA TABELA DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL - PARTE RELATIVA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

ÓRGÃO QUANTIDADE DENOMINAÇÃO CÓDIGO CORRELAÇÃO OU PRÉ-REQUISITO 

CENTRO DE INFORMAÇÕES 01 Dlretm do Centro de Informações LT-DAS-101.2 Delegado de Polícia 

01 Assistente DAI-112.3 Delegado de Polícia 

01 Secretário Administrativo DAI-112.3 Agente Administrativo ou Datilógrafo 

01 Chefe da Seção de Informação DAI-111.3 Delegado de Policia 

01 Chefe da 5eção de COntra-Informação OAI-111.3 Delegado de Polícia 

01 Chefe da Seção de Operações de DAI-111.3 Delegado de Polícia 
Informações 

. 

01 Chefe da Seção de Arquivos Especiais DAI-111.3 Agente de Polícia, Escrivão de Polícia 
,, ou Datiloscopista. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Do expediente lido, consta o ofício do Presi
dente do Tribunal de Contas do Dlstlito Fede
ral, sob o n' S/22, de 1989 (n' 3/89, na origem), 
de 28 de agosto do corrente ano, encami
nhando ao Senado, nos termos do disposto 
nos arts. 73, 75 e 96, inciso IL alfnea b~ das 
Disposições Pennanentes, combinado com o 
art. 16, § 1' das Disposições Transitórias da 
Constituição, Projeto de Lei do DF n~ 46, de 
1989, que "altera a redação do arl 2' da Lei 
n9 2, de30 de novembro de 1988, e dá outras 
providências". 

A matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, onde poderá receber emen
das pelo prazo de 5 dias. Encaminhada ao 
Senado nos termos do art 4' da Resolução 
Jl'? 157, de 1988, a proposição terá tramitação 
urgente, devendo a Comissão do Distrito Fe
deral emitir seu parecer no prazo máximo de -
25 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão 
tidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 459, DE 1989 

Requeremos a realização de Sessão Espe.. 
cial (arts. 199 e 200 do Regimento Interno), 
para as 15 horas de 12 de setembro próximo, 
a fim de homenagear, a passagem do sesqui
centenário de seu nascimento, o cronista par
lamentar Joaquim Maria Machado de Assis. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. 
- Ndson Carneiro - Luiz Wana - Jarbas 
Passarínho-Ronan TJto-Marcondes Oade
UJa -JOão OJimon -Jorge Bomhausen -
Carlos Alberto - Fem8ndo Henrique Cardo
so. 

REQUERIMENTO N• 460, DE 1989 

Nos termos do art. 55, III, da Constituição 
e para os fms do disposto no art. 13, §§ 1 ~ 
e 29 do Regimento Interno, requeiro licença 
para me afastar dos trabalhos da Casa:. a partir 
de 4 de setembro peJo prazo de 15 dias, a 
fim de partidpar da 82•. Conferência Interpar
lamentar, por indicação do Parlamento Latino
Americano. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Carlos Alb"erto, Líder do PIB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Os requerimentos lidos serão apreciados 
após a Ordem do Dia. (Pausa) 

Sobre a mesa, oficio que_ _será lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É lido o seguinte 

Oficio 
(Deputado Waldeck Ornélas -Solicitando 

prorrogação de prazo da Comissão do Endivi
damento Externo Brasileiro.) 
Otlcio GP/041/89 · · 

Brasllia, 30 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Na condição de Presidente da Comissão 

Mista destinada ao Exame Analítico e Pericial 

dos AtOs e Fatos Geradores do Endividamento 
Externo Brasileiro, ~ollcito de V. EX'I' prorro
.gaçâC? do prazo estabelecido para o término 
dos trabalhos da Comissão até o dia 12 de 
setembro próximo vindouro, visto que, regi
men~Jmente, deveria a Comissão encami
nhar suas conclusões à Mesa do Congresso 
Nacional na próxima segunda-feira, dia 4 de 
setembro. 

Ju~ca-se _tal solicitaç_~o não só pelo fato 
de que apenas hoje foram ouvidos os últimos 
depoentes convocados, como pelo volumoso 
rol de documentos que deverão ser aprecia
dos pelo Relator, além de termos que reunir 
para discussão e votação do Parecer Final. 

Certo da aquiescência do preclaro Pregjden
te, uso da oportunidade para gravar expres
sões de apreço e elevada consideração. -
Deputado Waldeck Ornéfas, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência defere a solicitação feita. 
(Pausa) · 

Sobre a mesa, corii.urilcitções que serão li
das pelo Sr. 11 Secretário. 

São lidas as seguintes 

OF. GLPFL n• 182/89 
Brasília, 31 de agosto de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lêQda para, c9mo Líder do Partido da Frente 
Uberal no Senado,_ .sp!idtar a mudança de TI
tular para Suplente do ilustre Senador Odacir 
Soares, ficando indicado o ilustre Senador 

-João l.gbo como Titular na _ _Com!ssão Mista 
de Orçamento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência meus protestos de elevada 
consideração e apreço. 

Cordialmente, Senador Marcondes Gade
/ha, Uder do PFL 

OF/GABIIIN• 220/89. 
Brasília, 25 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
ComunlcQ a Vossa Excelência que o Depu

tãdO Lulz Alberto Rodrigues passa a integrar, 
como suplente, a Comissão Mista encarrega
da de emitir parecer sobre a Medida Provisória 
rr.> 80, de 18 de agosto de 1989, em substi"\' 
tuição ao Deputado Daso Coimbra. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de estima e consideração. -
Deputado lbsen Pinheiro, Uder do PMDB. 

Otlcio n• 112-L-PFIJ89 
Br8silia, 25 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Indico a Vossa Excelência o nome do Depu

tado José Jorge para Membro Efetivo da Co
missão Mista de Orçamento, em substitWção 
ao Deputado Annibal BarceUos. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia os protestos do meu elevado apreço. -
Deputado José Lourenço, Líder do PFL. 

Oficio n~ 1 08-L-PFU89 
Brasilia, 22 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Indico a Vossa Excelência o nome do Depu

tado Luís Marques, para Membro Suplente da 
Comissão Mista de Orçamento, em substitui
ção ao Deputado Rubem Medina. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia os protestos do meu elevado apreço. -
Deputado José J..ourenço, Uder do PFL 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Seráo feitas as substituições solicitadas. 
(Pausa) -

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. !~-secretário. 

São_ lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
• N• 250, DE 1989 

Dispõe sobre a exploração de serviços 
turísticos e .dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A concessão de licença para explo

ração de serviços turísticos, em suas várias 
modalidades, será feita pela Empresa Brasi
leira de Turismo- Embratur, a partir do nível 
_de qualificação da mão-de-obra empregada. 

Art. 2~ 0- Poder Executivo expedirá regu
lamento à presente lei, no prazo de 60 (sessen
ta) dias contados da sua publicação, estabele
cendo, incl~ive, os requisitos para a habili
tação à concessão das licenças. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor n-a data de 
sua publicação. 

Art. 41 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Seria desnecessário destacar a importância 
da indústria turística, não fosse a anarquia veri
ficada nesse setor vital da economia brasileira. 

_ _ Comete-se, hoje, o pecado _da proliferação 
de produtos e serviços turísticos, sem o atendi
mento aos critérios básicos da profissionali
zação e especialização, pagando os usuários 
um alto preço para obter resultados dis_cu
tíveis. 

A conexão existente entre turismo, cultura 
e informações mostra, à evidência, como o 

_ ~eto~ anda desorganizado e atendido, em larga 
medida, por empresas desqualificadas técni
ca, administrativa e operacionalmente. Assim, 
têm-se ao invés_de agências de turismo, meras 
"agêndas de passagens", cujo atendimento 
bisonho não condiz com o volume de negó
cios realizáve~s na área. Ressaltamos que a 
maioria das agências não investe em pessoal 
especializado. 

A "indústria sem chaminés" é sumamente 
importante para continuar a ser tratada com 
displicência pelas autoridades do setor. 

A Gazeta Mercantil, em janeiro de 1983, des
tacou: 

''A maioria das oitocentas agências de 
viagens existentes no Pais, aproximada
mente, não é especializada, e 80% delas 
são micrQempresas, que, por medida de 
sobrevivência, atendem a todos os seg-
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mentes sem ter gente especializada plJra 
isso.·· (grüamos) 

Destarte, o turismo no Brasil toma-se mais 
caro mesmo para os estrangeiros, que dis· 
põem de maiores ganhos. como fruto da im
provisação, do imediatismo e da incompetên
cia. 

O escopo desta iniciativa, por conseguinte, 
outro não é senão o de buscar melhor disci
plina para a exploração dos serviços turísticos. 

Sala das Sessões, 1"' de setembro de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

(À Comissão de Assuntos Sociais - -
competência- termlnab"va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
ri• 251, DE 1989 

Estabeler:e cn"térlos para a· divulgação 
de pesquisas. prévias ou testes eleitorais 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1"' Para a divulgação de pesquisas, 

prévias ou testes eleitorais, além do que dispõe 
o art. 26 da Lei n"' 7.773, de 8 de junho de 
1989 e o art. 5"' da Resolução n9 15.443, de 
8 de agosto de 1989 do Tribuna] Superior 
Eleitoral, ficam os órgãos encarregados de 
realizá-las e divu1gá-las sujeitos aos seguintes 
critérios: 
I- apresentar o plano amostra] obedecen

do a padrões metodológicos rígidos, definindo 
que no universo de eleitores consultados o 
percentual apresentado não corresponde ao 
total rea1 dos eleitores que já tenham def1r1ido 
o seu voto, e sim a um percentual correspon
dente somente aos eleitores que já se defi
niram. 

n - o peso ponderado nas condições pre
vistas no item DI, do art. 26, da Lei n• 7. 773189, 
também deverá mostrar o percentual corres
pondente aos eleitores que já se definiram, 
e o. percentual dos que ainda estão indecisos. 

Parágrafo único. Na divulgação da plani
lha das prévias. pesquisas oU teStes. deverá 
constar, detalhadamente, o percentual dos 
eleitores indecisos e dos que já tenham defi
nido seus votos, indicando a localidade que 
tenha sido rea1izado o traba1ho, o período, o 
método empregado, o número de pessoas ou
vidas, sexo, idade, grau de instrução e área 
física, mostrando em cada item o percentual 
dos definidos e dos indecisos. 

Ait. 29 As emissoras, entidades ou empre
sas que divu1garem pesquisas, prévias ou tes
tes eleitorais, que infringirem qualquer dispo
sitivo previsto nas leis eleitorais, sabendo que 
tais fatos são inveridicos ou de má-fé e são 
capazes de exercerem influência perante o 
eleitorado, serão punidas de acordo com a 
legislação eleitoral e do Código Nacional de 
Telecomunicações, e o diretor ou membro 
da_ oi~imlzação infringente incorrerá na pena 
dé &tenção até dois meses ou pagamenio 
dê:"~ a 150 dias-multa. 
·~-uM. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrários. -

Justfflc:açao 

Os princípios fundamentais que regem a 
vontade J?9pular dos eleitores brasileiros, no 
que concerne C)Q direito do voto, se voltam 
quase que exclusivamente para a soberania 
a cidadav.ia~ a dignidade da pessoa human~ 
e os valores_ sociais. 

em vigor os coeficientes estabelecidos nesta 
lei. 

Art. 4q Esta lei entra em vigor no primeiro 
dia do mês subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 5q Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlflc:ação 

Atualmente, em nosso País estamos pas
sando por um pluralismo político, com a multi
plici~ade de partidos políticos. 

É dar~_ que c9m o advento de tantos parti
dos fatalmente apareceriam vários candidatos. 

Ao tia~9ra_rmos o presente_ projeto de lei, 
queremos estabelecer uma forma concreta de 
como serão realizadas as pesquisas, prévias 
ou testes eleitorais. 

Para tanto, é necessário que as empresas 
-encarregadas de realizarem tais trabalhos 
bem como os órgáçls encarregados de divui: 
gá-los, proce?am de maneira idónea, com li
sura e veracidade nas suas inforrnaç_ões, e, 
n? noss:' entendimento, se faz oportuno que 
le1 espec1flca estabeleça a maneira como deve 
ser divulgada a planilha que projeta tempora
riamente a vontade de certa camada dos elei
tores, mostrando a vontade popular dessa ca
mada, em determinado momento, e a lei quer 
coibir vícios, corrupção ou fraude, ~stabele
cendo a forma de divulgação das amostra· 
gens. 

Portanto, o presente projeto quer, de ma
neira pr~ca, ape~feiçoar o sistema de pesqui· 
sas, préVIas ou testes, previstos no processo 
eleitoraL 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Humberto Lucena. 

(~ Com(ssão de Consb'!r!.lçãÕ~ Juitfça 
e Cidadama- competência tennlnativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
ri• 252, DE 1989- COMPLEMENTAR 

De!Jne a diSi:ribüição do Fundo de Parti· 
cipação dos Estados e do Distn'tô Federal 
a nível de regional e estabelece provisoria
mente os coeficientes fndMdua/s de parti· 
dpação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Fundo de Participação dos Esta

dos e do Distrito Federal- FPE,_de que tri=!ta 
o art. 159,_ in~iso I, alinea a, da Constituição, 
será distribuído da seguinte forma: -
1- oitenta e çinco por cento _às unidades 

da Feder~ção integrantes das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; · 
n- quinze p·or cento às unidades da Fede

ração integrantes das regiões Sul e Sudeste. 
Arl 29 Os coeficientes indMduais de par

_ticipação dos Estados e do Distrito Federal 
no FPE a sefem aplicados até o exercido de 
1991, inclusive, são os constantes do Anexo 
Único, que é parte integrante desta lei. 

:ArL 39 -0$ critérios de ratei.ci do ~ para 
os cálculos _dos índices a vigorarem a partir 
de 1992 deverão" sei- fiXados com base na apu
raç~o do censo de 1990. _ 

Parágrafo único. Até que sejam definidos 
os critérios a que se refere o caput continuarão 

A atual Constituição· determina que Lei 
Complementar estabeleça os critérios de ra
teio para o Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito _Federal. 

Os critérios adotados sob o amparo da 
Constituição anterior, para o rateio do FPE, 
tiveram pequenos ajustamentos nesses últi
mos 25 anos. O objetivo perseguido era o 
de aumentar os efeitos redistributivos das ren
das púbUcas, de fOrma a favorecer as unfdades 
menos de_senvolvidas do Pais. MesmO ~. 
decorridos todo_s esses anos, ainda persiste 
o consenso de que o grau de distributividade 
alcançado não foi satisfatório, permanecendo 

·acentuadas as desigualdades inter-regionaiS 
de rendaS púbHcas. 

Os secretários -de Estado de Fazenda e de 
finanças sugerem uma repartição" regional do 
Fundo onde as regiões mais pobres, ou seja, 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, teriam uma 
pàrticipação substancialmente maior qUe as 
regiões mais desenvolvidas: Sul e Sudeste. 

Optou-se, através deste projeto de lei, fixar
se, provisoriamente, os ·coeficientes indivi
duais de participação de cada unidade da Fe
deração no FPE. Isso porque os parâmetros 
básicos --população e o inverso de renda 
per c apita -.1-J.oje desatualizados, não propor
cionariam o grau de distributividade que toâos 

~-.desejam. Assim, em razão das transrormaçôes 
significativas ocorridas na presente década, as 
quais estão afetando os perfis espaciais de 
renda e população, será prudente e benéfico 
para todos que os critérios de distribuição do 
FPE sejam estabeleçidos depois da apuração 
do censo de 1990, com dados atualizados e 

___ l]'lelhor avaliados ~pós os dois primeiros anos 
de vigência do_ novo si-S:f:ema _tributáriq._ 

SaJa das Sessões, em 11' de setembro de 
1989.- Senador Odacir Soares. 

ANEXO À LEI COMPLEMENTAR N• 189 

Acre........................................................ 3.4210 
Amapá................................................... 3,4120 
Amazonas .............................................. 2, 7904 
Pará ..................... :................................... 6,'1120 
Rondônia................................................ 2,8156 
Roraima .................................................. 2,4807 

-Tocantins............................................... 4,3400 
Alagoas ................................................... 4,1601 
Bahia ···--·---··~---~ 9,3962 
Cearã ·················-··-································ 7,3369 
Maranhão ............................................... 7,2182 
Paraíba ····························-·······················- 4, 7889 
Pernambuco .................. ~~ ......... -~-·-··'" 6,9002 
Piauí-··---····-··-------·-··---- 4.3214 
Rio Grande do Norte ............................. ~ 4,1779 
Sergipe...................................................... 4,1553 
O;str;to Federal........................................ 0,6902 
Goiás.......................................................... 2,843 I 

Mato Grosso············-·············-···········-··· _ 2,3079 
Mato Grosso do Sul............................... (3320 
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Espírito Santo ....... " ........................... : ... :. 1SOOO 
Mínas Gerais ······-------··························· 4,4545 
Rio de Janeiro ...... H.................................. 1,5277 
SáoPaulo ................................. ,,___ 1,0000 
Paraná ........................................... -- 2,88'32 
Rio Grande do Sul................................... 2,3548 
Santa Catarina ....................... -................ 1.2798 

(À Comi5s4o de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 253, DE 1989 

Isenta do Imposto sobre Produtos In
dustrializados as saídas de vefculos auto
motores, máquinas, equipamentos, bem 
como de suas partes e peças separadas, 
quando destinadas à utUizaçáo nas ativi
dades dos Corpos de Bombeiros, em to-
do o território nadomH. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam isentas do Imposto sobre 

Produtos Industrializado.s ªs saídas de vefcu!os 
automotores de qualquer natureza, máquinas, 
equipamentos, bem como de suas partes e 
peças separadas, quando destinadas à utiliza
ção nas atlvidades dos Corpos de Bombeiros, 
em todo o território naciona.J. 

Art.. 2~ t vedada a manutenção do crêdíto 
do imposto sobre produtos industrializados in
cidente nas aquisições dos insumos utilizados 
na fabricação dos produtos dele isentados 
nesta lei. 

Art 39 Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Visa este projeto de lei a isentar do IPI os 
veículos, equipamentos e máquinas destina
dos às ativfdades dos Corpos de Bombeiros 
de_ todo o País., em função da alta relevância 
dos serviços de utilidade pública a eles atribuí
dos por lei, notadamente os de defesa civil 
em apoio das populaç6es carentes. 

Desnecessário dizer, mas válido ressaltar, 
que as atividades dos Córpos -de Bombeiros 
(principalmente o combate a calamidade pú
blicas, a incêndios, o socorro a populações 
carentes nos casos de enchentes, desabamen
tos e outras catástrofes naturais) integram o 
conjunto de direitos do cidadão que o Estado 
deve assegurar, como seu dever inexorável. 

Para tal, é necessário que os Corpós de 
Bombeiros estejam devidamente providos dos 
recursos humanos e materiais indispensáveis 
ao desempenho de suas nobres atribuições. 

Por conseguinte, tsentar da tributação os 
produtos industrializados necessârios a tais 
atividades, propiciando sua aquisição de for
ma menog onerosa, contribuirá, de forma de
cisiva, para assegurar à população do país, 
maior segurança e amparo, quando se fizer 
necessária a ação dos valorosos "soldados do 
fogo", como são conhecidos os Bombeiros. 

Aos demais, uma das principais caracterís
ticas do Imposto sobre Produtos lndustriali
UJdos é a de sua seletlvidade (grifamos) em 
função da essencialidade do produto. Tal prin
cípio está cOõsagrado na atual Constituição 
Federal. em seu artigo 153, § 39, Inciso L 

--erma das fOrmaS de se co~ferir a necessária 
seletividade a determinados produtos é isen
tan4o-os do impo_sto _conforme sua destina
ção. 

Dentro desta ótica, a legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados concede isen
ção a diversos produtos, que, alcançados pelo 
seu campo de incidência. dele devem ser exo~ 
nerados, em função de sua destinação ou utili
zação. 

Tais isenções visam a tomar menos onerosa 
a aquisição dos produtos isentos, principal
mente quando se destinam ao atendimento 
de necessidades coletivas de alto interesse so~ 
cial. O atual Regulamento do Imposto sobre 
Produtos lndustriaJizados, aprovado pelo De
creto n9 87.981, de 1982 -que consolida 
a legislação do imposto em seus arts. 44 e 

. 45-contém diversos exemplos das isenções 
concedidas a tal título, dentre as quais meneio~ 
na mos: 

li) aos med!ca.rnentos destinados .::o com~ 
bate de doenças endêmicas e epldêmicas; 

b} aos aparelhos ortopédicos e de prótese, 
destinados à reparação do corpo humano; 

c) ao material bélico adquirido pela União; 
d) aos aparelhos e instrumentos para em~ 

prego na indústria aeronáutica; 
e) aos equipamentos, máquinas, veículos, 

aparelhos e instrumentos utilizados na pros.
pecção de petróleo pela Petrobrás SA 

São estas, pois, as razões que motivam a 
apresentação deste projeto de lei, esperando 
contar com o apoio dos ilustres membros do 
Congresso Nacional, quando de sua aprecia
ção nesta Casa. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Aureo MeDo. 

(À Comissão de Assuntos Ea:mómicos 
-decisão terminativa) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Os Projetes lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. N' 1656/89-GACi 
Brasília, 30 de agosto de 1989 

Senhor Primeiro S~retário, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce~ 

Jênc:ia que o Senhor Govémador deixou de 
se manifestar, nos tennos do § 3~ do art. 1 O 
da resolução n~ 157, de 1988, sobre o Projeto 
rle Lei do Distrito Federal n~ 17, de 1989, que 
"denomina Teatro NacionaJ Cláudio Santoro 
o Teatro Nacional de Brasüia". 

Para os fins do disposto no § 12, do art. 
10 daquela resolução, encaminho a Vossa Ex
celência os autógrafos do projeto em refe
rência. 

Va1ho-me da oportunidade para renovar-lhe 
os protestos de elevada consideração. -Mar
co Aurélio Martins Araújo, Chefe do Gabinete 
Civil. 

É o seguinte o projeto referido: 
Denomina 'Teatro Nacional Gáudio 

Santoro" o T~atro Nacional de BrasDia. 

O Senado Federal decfeta: 
Art. 19 É denominado "Teatro .Nacionl!ll 

Oáudio &ntoro': o Teatro Nacional de Brasí
lia, pertencente ao Governo do DistritO Fe"w 
dera!. 1 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publtcação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em 
contrário. 
- Senado Federal, 7 de agosto de 1989.

Senador Nelson Cameko~ Presidente. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
determinou, em 30 de agosto último, as provi
dências necessárias à promulgação da refe
rida lei. (Pausa.) 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
l'l' Secretário. 

É lido o seguinte 

Of. 172í89-Gab}jbor 
Brasília, 31 de agosto de 1989 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce. 

lência, de acordo com o disposto no art. 39, 
alínea a, do Regimento Interno, que me ausen
tarei do País, no periodo de 4-9 a 8-9-89. em 
viagem a Venezuela, para participar do Cido 
de Palestras sobre Uberalismo. 

Cordialmente, Senador Jorge Bomhausen. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de ~ousa) 
O Senhor Presidente da República editou a 
Medida Proyisória n~ 82, de 25 de agosto de 
1989, que "Dispõe sobre a política salarial dos 
Servidores Civis e MliJtares da Administração 
Federal Direta. das Autarquias, das Fundações 
Públicas e dos extintos Territórios Federais, 
e dá outras providências". 

De acordo .com as iridicações das uderan
ças, fica assim constitulda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 
1. José Fogaça Aureo Mel I o 
2. Ronalc:fo Aragão Mansu_eto de Lavor 
3. Ruy Bacelar Jutahy Magalhães 
4. João Menezes João lobo 
5. Dfrceo Carneiro Chagas Rodrf91Jes 
6. Mário Mata Maurício Corrêa 
7. C3rlos Patrocinlo Antônio luiz Maya 

DEPUTADOS. 
Titulares Suplentes _ 
1 • Theodoro _Mendes Sérg 1 o Werneck 
2. Ruy Nedel Naphta11 Alves de Sousa 
3. Alexandre Puzyna Ivo Cersósimo 
4. Mussa Demes Ney Lopes 
5. José Tinoco Iberê Fefre1ra 
6. Geraldo Campos Franciscxn<Ustef 
7. Edm11son Valentim Lídice Cfa Mata 

Tendo em vista não ter sido possível a desig
nação, nq devido prazo, da referida Comissão 
Mista, a presidência prorroga os prazos estabe~ 
lecidos na Resolução n11 1, de 1989-CN. fican
do estabelecido o seguinte caJendário para a 
tramitação da matéria: 
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Dia 1-9 - Designação da Comissão Mista 
Dia 5-9 -Instalação dã ·comisSão Mista 
IV.é 6-9 ~Prazo para recebimento de emen-

das. Prazo para a Comissão Mista emitir o pa
recer sobre a admissibilidade da medida. 

Até 12-9- Prazo final da Comissão Mist2.1 
Até 27-9 -Prazo no CongreSso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se no dia 27 do corrente o prazo 
de- trinta dias previsto no parágrafo único do 
art 62 da Constituição, sem que tenha sido 
transformada em le~ perdendo, portanto, sua 
eficácia, desde a edição, a Medida Provisória 
n"' 74, de 27 de julho de 1989, que dispõe 
sobre a política salariaJ dos Servidores Civis 
e Militares da Administração Federal direta, 
das autarquias, das Fundações Públicas e dos 
extintos Teiíitórios Federais, e dá outras provi
dências. 

A Presidência fará a devida comunicação 
ao Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência recebeu do Governador do 
Estado do Amazonas, õ Ofício -n~ 8121, de 
1gag (N9 114/89, na origem), solicitando a 
retificação da Resolução n~ ·17, de 1989, qUe 
autorizou aquele Estado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos. a 15.000.000 (quinze milhões) de Obriga· 
çóes do Tesowo Nacional- OTN. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Ecoti.ôn'licos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu d~ Sousa) 
-A Presidência recebeu, da Prefeitura Muni
cipal de Vrt6ría da Conquista, o Oficio n9 S/23, 
de 1989 (n9 201189, na origem), solicitando 
a retificação da Resolução n~ 140, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal da VItória 
da Conquista - BA, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio· 
nai-OTN. 

A matériâ será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, pela ordem, antes de V. Ex' conceder a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, não é para levantar questão 
de ordem, é pela ordem. 

Acabei de ouvir, como os demais Senadores 
presentes, a leitura de um longo expediente, 
em que parte foi lida, antes, pelo 1 ~Secretário. 
Era a comunicação de modificações, por 
exemplo, de Membros da Uderança do PFL 
O documento foi apresentado pelo Uder do 
PR.. na Câmara, dirigido ao Congresso. V. Ex" 
o leu numa sessão do Senado. Gostaria de 
saber o porquê. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-=- Não tendo havido oportunidade de lê-lo 
na sessão do Congres_so, e isso s6 poderia 
ser feito na terça-ff~in, esta Mesa não quis 
atrasar..se aos acontc entes. 

O SR. JARBAS PASASARINHO-Mas 
os Deputados não vão tomar conhecimento. 
Amenos que cada um de nós resolva telefonar 
aos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Será comunicado por ofído da Presidência. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Obri
gado. Sei que V. EX' está bein aSsessorado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a a palavra ão nobre Senador 
Mário Maia. (Pausa) 

S. Ext não está presente. 
Concedo_a palavra ao nobre Senador Mar

condes G_adelha (Pausa.) 
S. & não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavei· 

sier Maia (Pausa) 
S. ~ não es_tá presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Borges. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leo

poldo Peres. 

O SR. LEOLPOLDO PERES (PMDB
AM.. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a 1V Ainaionas com
pleta hoje 17 anoSde existência. Este simples 
fato seria para nós, amazonenSes, motivO sufi
ciente de júbilo, júbilo que justificaria a minha 
presença nesta tribuna, para congratular~me 
com os seus dirigentes, fundonários e com 
o povo da minha terra, pelo transcurso de 
uma data para todos nós, setentrionais, tão 
significatiVa. 

A sinalização de perfodos da vida de qual
quer empresa de divulgação _é por si mesma 
lUl1a constante reafirmação da sobrevivência 
dos regimes fundados sobre os princípios da 
liberdade humana. 

Jornais, rádios _e televisão são, ao mesmo 
tempo, vetOres e projeções do sistema demo
crático como um todo. E toda vez que a censu
ra se abate sobre os órgãos de comunicação 
de massa, os direitos do povo são esmagados 
e_começa o festival de desinformação e meia 
verdade que caracteriza os regimes discrimi-
natórios. _ _ 

Mas, Sr. Presidente, _Srs. senadores, o ani· 
versár:io da TV Amazonas tem um outro stgnlfi. 
cado, mais extenso e mais profundo. EJa é 
a líder de 1.1ma rede que reúne cinco geradoras 
€:Setenta retransmissoras que servem aos Es· 
tados .do Amazonas, do Acre, de Rondônia, 
de Roraima e do Amapá, alcançando os lindes 
ft:Qnteiriços da Bolívia, dp Peru, da Colômbia, 
da Venezuela e da Guiana - servindo a uma 
6rea que é superior a um terço de todo o 
território brasileiro. 
___ No interiQr dos tributários do rio Amazonas, 
no imo _das selvas, no coração da floresta, 
Ohde alguns proprietários rurais tiveram con· 
dições de instalar antenas parabólicas, o neto 
Q.Q índio, aquele que ocupa com a sua brasili-

dade o grande vazio setentrional, tem, na rede 
amazónica de televisão, uma janela para o 
mundo, um modo de que não está insulado 
e que, de alguma forma, faz parte de uma 
nacionalidade que nem sempre se lembra dele 
e muitas vezes o desconhece .. 

É em nome dessa gente que vim à trtbuna 
desta Casa para transmitir à TV Amazonas as 
minhas sinceras congratulações. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a pafci.Vra ao nobre SenadOr Ney 
Maranhão~ 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- S[._Eresidente, Srs. Senadores, 
desejo, em primeiro lugar, apresentar ao Sena
do um projeto de lei: 

"Dispie-SÕbre o cáptta/ eStrim{Jeiro ntJS -

Sociedaâes por COta de ParticipaÇão': 
Art." 1• Q "Copftal estrangeiro poderá 

participar em SOCiedade por Cota de Par
ticipação, de acordo com a fegis1ação na
cional, de qualquer' pequena empresa 
brasileira. 

Parágrafo úníco. O EXêCUfiVO reg-Ula
mentará o conceito de pequena empresa. 

Art 2<~ A integralizaçãO do capital da 
Sociedade por Cota de Participação po
derá ser feita em dinheiro, beils de caPiful 
ou direitos de propriedade e constará do 
contrato da sociedade. · · 

Art. 3'~ A_ direção da empresa será 
exercida por pessoa indicada pela parte 
brasileira. · · · · · · 

Art.- 4~ o lucrO-Ii<luido -aa· empresz.-;
deduzido o imposto de renda __ e o ftlndo 
de reserva para aumento de capital, será 
repartido entr.e a empresa brasileira e o 
sócio estrangeiro conforme o estaf?ele
cido nO-contratO_da.SOc:iedade~ ·nao po
dendo este ter uma participação maior 
à proporciOnalid_a;de do seu_çapital na so
ciedade. 

Art. 59 A parcela do tUC:ro do sócio 
estrangeiro que vier a ser reinvestida, pas
sará a gozar dos mesmos privilégios que 
o capital inicial do mesmo sócio já go
zava. 

Art & O cootrató por "Cotá de-Partici
p<Íção será registrado na Junta comercial 
da praça onde estiver registrada~ empre
~ nacional e aprovado pelo Bane<;:~ Cen
tral do Brasil. 

Art:. 79 Apurado o lucro, de acordo 
com as normas da Recetta Federal refe
rentes à t:ributação do imposto de Renda_, 
a parcela correspondente ao sóc:io estran-

-----geiro poderá ser remetida integralmente 
para o exterior. . 

Art. a~ O Poder Executivo regula
mentará esta lei, até 120 dias após a sua 
publicação. 

Arl 99 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revOgadas ãS dis-
posições em contrário. - --
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Justificação 

O Brasil vem perdendo terreno para 
outros países em desenvolvimento, 're
ceptores de inversões do capltaJ interna
cional, notadamente para os paises asiáti
cos como Taiwan, Coréia do Sul, Hong 
Kong e Singapura. 

O Balanço das inversões estrangeiras, 
de 1973 para cá, demonstra essa nossa 
posição negativa conforme podemos ver 
na tabela I, anexa. 

Por ele verificamos que a partir de 1983 
saíra mais recursos do país do que entra
ra, exceto em 1987 quando o saldo posi
tivo atingiu o insignificante valor de US $ 
32,5 milhões. 

Enquanto isso, Taiwan tem PNB "per 
capita" de {JS$ 4505. mantém taxas de 
crescimento acima de 11% ao ano, ex
portou US$ 53 bilhões em 1987, sendo 
este seu extraordinário crescimento atri
buído à intemadonalização da sua eco
nomia. 

A Rússia e a grande mataria dos países 
soda1istas já abriram sua economia ao 
capital internacional. A República Popular 
da China, por exemplo, permite a transfe
rência de lucros para o exterior, desde 
que seja feita através do Banco da China, 
conforme estipula o arl 22, dos Regula
mentos provisórios de Controle de Câm
bio da Repúbh'ca Popular da China (ver 
anexo D) e até 50% dos salários ganhos 
por estrangeiros na China poderão ser 
remetidos para o exterior (art 25 domes
mo regulamento). A lei sobre investimen
tos conjuntos com a utilização de recur
sos chineses e externos. de 1-7-1979, no 
seu art. 7~ (ver anexo ill) pennite o lucro 
proporcional ao capital estrangeiro inves
tido e permite a Isenção do imposto de 
renda durante os primeiros três anos, des
âe que o ín.ve-stíiiiehtõ -ser a equipa dei com 
tecnologia atuafizada a nível mundial e 
a devolução desse imposto para os rein
vestimentos. 

Acresce que o Brasil possui a maior 
colónia Japonesa do Mundo, a maior co
Iônia portuguesa, a segunda maior [talia
na e grandes colônfas chinesa, coreana 
e espanhola, podendo, portanto, tirar pro
veito deste fato, para conseguir incremen
tar Joint Ventures, as quais nos benefi
ciariam com os investimentos estrangei
ros e principalmente, pelo "Know How" 
e a tecnologia agregada a esses investi
mentos. Essas Associações poderão ser 
obtidas pelos conhecimentos no exterior 
dos nossos integrantes. 

Assim, precisamos urgentemente inte
grar a nossa economia ao mercado mun
diaJ, sem que se privilegiem as grandes 
empresas multinacionais, que poderiam 
concorrer com as empresas locais. 

Coi'Pt este propósito, estamos ap~sen
tando este projeto de modo a estimular 
as inversões estrangeiras, liberando a re
messa de lucros feitas nas pequenas em
presas. 

A formajulidica mais apropriada a esta 
"Joint venture" é a so_cledade em conta 
de participação, que poderá estabelecer 
as condições da sociedade, a fonna da 
repartição dos lucros. etc. sem que o só
cio brasileiro perca o controle da empre
sa. o que aconteceria se fosse uma socie
dade de responsabilidade limitada, en
quanto que as sociedades anónimas não 
se adequam à pequena empresa, por ser 
uma forma onerosa de administração, 
pelas exigências legais que lhe são ine
rentes. 

Este, o projeto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda em re
lação a este assunto salientar que a situação 
por que passa o País nesSe momento é preo
cupante, principalmente quando se-depara 
com a divida externa que nos sufoca e preo
cupa profundamente os homens públicos, co
mo por dever de oficio. 

Estamos, pois, ante uma crise social e eco
nómica que está, aí, teimosa, solerte, intranM 
qüila. E no bojo da crise, pela qual o Brasil 
nunca passou, está a malfadada dívida externa 
do País. 

A dívida existe. Deus sabe como chegou 
a esse assombroso montante (e ela tem que 
ser paga). É aqui que começa e recomeça 
toda a discussão: Que seja paga, mas não 
às cuslas da vida de nosso pova: e de nosso 
desenvolvimento. Infelizmente, povo e desen
volvimento já estão sentido em si mesmos 
o resultado dessa <fiVida infeliz. 

"A economia brasileira está baseada nas exM 
portações. O saldo comercial é usado para 
pagar juros da divida; isso é levar o País ao 
colapso de suas energias para se abrir ao de
senvolvimento. Desenvolver-se como, se o 
que entra sai tódo para pagar os Juros da dívida 
externa? É Jesionante que tudo o que entra 
num País por suas exportações não sirva nem 
parap-ãgarosruros-dessa aMaa~ a~SSeHOrténM 
cia Bussi, viúva do ex-Presidente Allende. (li 
Congresso Latino-Americano de Organiza
ções de Direitos Humanos, realizado em Bada
joz, na Espanha. na primeira semana de de
zembro). Na mesma linha de pensamento, An· 
tônio Carlos Oliveira, disse que o subdesenvol· 
vimento da América Latina vem do desenvol· 
vimento alheio, que continua a alimentá-lo. 
(II Congresso Latino-Americano de Organiza. 
ções de Direitos Humanos). 

Nestas duas posições, vê-se que, pagando 
a divida, toda vida sociaJ do povo está prejudi
cada, como prejudicado está o desenvolvi
mento do País. 

A fundação Agnelli, financiada pela Fiat, 
apres_entando sua pesquisa em Roma, durante 
um seminário do qual participou o vice-pre
sidente da Fiat, Umberto Agnelli, disse: os Paí
ses em desenvolvimento não podem pagar 
sua dívida externa, e embora possam abonar 
seu serviço, isto significa uma tal drenagem 
de dinheiro, que toma inútil qualquer ajuda 
externa para o desenvolVimento (Tribuna da 
Imprensa, 2-12-88). · 
_Sr~ Presidente, já se alastra pelo .mundo afo~ 

ra, a consciência de que essa dívida é injusta, 

que o seu pagamento é um assalto à soberania 
dos povos em desenvolvimento. Uma tomada 
de posição se faz necessário, Sr. Presidente. 

O PresJdente da Venezuela, Carlos Andrés 
Peres, tentará unir os Países da América Làtina 
para chefiar a um acordo de renegodação 
da divida (Estado de S. Paulo, 4-12-88). 

Sr. Pfesjdente, o problema da dívida externa 
envolve os Direitos Humanos, pois para pa
gá-la temos que matar o povo e acabar com 
o País. O povo já não agüenta mais ser acha
cada pelos pacotes fiscais que saem a cada 
dia. O custo de vida lá nas altw:as. Os salários 
defasados, a inflação acabando com as nossas 
energias, o desemprego chegando às nossas 
portas. Tudo isso por quê? Porque parou o 
desenvolvimento. Parou porque não entra di~ 
nheiro novo para o País. E o que entra nem 
chega a entrar, pois é para pag~r juros da 
dívida externa. Então a dívida está sendo paga 
às c_ustas _da vida_ do povo e do desenvolvi
mento do País. É por isso que O congressO 
dos direitos bil.manos, rea1izado em Badajoz, 
disse que "a dívida exterpa dos Países latino--a
mericanos envolve de forma diret& os direitos 
do homem em nosso continente" (conclusões 
preliminares do ll COngreSsO de Direitos Hu
manos, em Bac;lajoz, na ESpanha. Tn'buna da 
Imprensa, 2-12-88). 

Sr. Presidente, o Brasil não tem condições 
de pagar suas dívidas. Tenta-se um novo acor
do, porque o '!flterior, feito em se!embro de 
87, durou pouco. Representantes do Governo 
e dos Bancos credores voltaram à mesa de 
negociação para "discutir mudança em itens 
do acordo, que o Brasil considera difícil de 
cumprir") (Jornal do BrasD, 4-12-88). 

Sr. Presidente, o Brasil_ coftfessa que não 
pode pagar suas dividas. Martim Francisco, 
efTl suas cartas aqdr~cijnas, diz que "a dívida 
é a morte do espírito da ordem e da economia. 
A ordem está sendo a cada instante sacolejada 
e a economia naciOnal é um amontoado total. 
E fu1mrnou:-·wreona-aos--empresrunosé--um 
abismo". Abismo em que estamos mergulha
dos há alguns anos. Empréstimos sobre ein
préstimos foram feitos. E o abismo escan
caroU suas goelas sobre n6s.': (!r~chos do dis
curso pronunciado no dia 23-2-89). 

Discursando, Sr. Presidente, neste plenário, 
no dia 23 de fevereiro deste ano, sobre nossa 
Dívida Externa, o Senador Jutahy Magalhães, 
aparteou meu discurso. Diz este: "O problema 
da Divida Externa é crucial para a Nação, para 
todos n6s? Econorriístas ou não, e, por isso, 
todos nós temos obrigação, aqui, no CongresM 
so, de levar os nossos questionamentos sobre 
esse problema que interessa a todo o povo 
brasileiro, e que é fonte do sacrificio de quase 
toda a população brasileira. Por fsto, temos, 
a cada dia, de estar repetindo esse debate 
a respelto da Dívida Externa, quando, há mais 
de um ano, aqui, fazendo pronunciamentos, 
dizemos que nós, brasileiros, não poderíamos 
ser caloteiros, mas também não poderfamos 
ser etários, é porque estávamos defendendo 
uma tese que hoje vemos, com satisfação, 
estar começando a tomar corpo no âmbito 
internacional dos presidentes dos países d!l 
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Amérk:aL.atina; quando dizem que Já devemos 
pagar nossa Dívidi Externa pelO preço real 
do mercado e não pelo preço da divida; quan .. 
do otl.ólar da Dívida Extema brasileira é nego
ciado lá fora cerca de 78% de deságio, por 
que vamos pagar O dólar pelo seu valor inte-
gral, quando os banqueiros negociam entre 
si e alguém vai ganhar 22 centavos de dóJar 
por dólar do pagamento da nossa Dívida Ex
tema? Esse sacrifído o povo brasileiro não 
pode mais fazer". 

"Sr. Presidente, estamos pagando caro, 
muito -caro, pela dívida e seu refinanciamento. 
O desemprego amedrontador, as graves re
cessões podem levar o País_ ao desespero oom 
uma inflação que está beirando à h_iperínfla
ção. É isso que· és'tá acoritÉ:cendo. Não só 
conosco, mas com Outros países devedores 
da América Latina. E como resultado dessa 
desgraça econômica~finánceira, os padrões 
de vida da povo ·caíram vertfgínosamente. 

"Quando vamos aos creQorespara negociar 
nO\I'os empréstiffiãs -_::divida sobre dívida -
condições massacrarites de mais auteridades 
nos- são impostas e com elas vêm no bojo 
mais inflação e mais desemprego, tantç para 
nós como para nossos co-irmãos latino ameri
canos. 

"Nossa dívida foi feita com Um certo pata
mar de juros. Depois uni1ateralmente, os cre
dores, a seu bel-prazer, elevaram as taxas de 
juros em dólares. E nós devedores como po
deríamoS reagiai? Gritar/ Como se gritou/ E 
nada adiantou/ E como -vítirriã5 condenadas, 
entregamos o pescoço -ao gai'rõfe 'vili 

"A instabilidade económica tem sido o nos
so pão das lágrimas e da dor. A produç!o 
industrial tanto em 1977 e 1985 caiu em 15% 
e a inflação foi crescendo indomavelmente, 
até chegar à casa dos três dígitos. 

"Os salãrios estão defasados. Daí as greves. 
Efes não dão para fazer frente ao custo de 
vida. O mesmo está acontecendo no México. 
Chile, Argentina e Venezuela viram o declínio 
de suas economias e o surto da hiperinflação. 

"Dizem que em -1990 a díVida da América 
Latina chegará ao patamar de 429 bilhões de 
dólares. 

.. A economia do Terceiro Mundo é uma 
economia endividada. O Sudão, em 1986, ti
nha uma dívida de nove bi1hões de dólares. 
Na tentativa de conseguir empréStimos adicio
nais, estes foram vetados pelo FMI, sob o argu
mento de que o Sudão não tinha condições 
de prodUZir duzentos milhões de dólares para 
pagar de juros a seus credores. 

"Para que os juros sejam pagos e a dívida 
do principal seja rafada, as exportações dimi
nuem, os investimentos fenecem, a lnfra-es
trutura se debilita, a eficiência produtiva se 
destrói, o desenvolvimento cai, a inflação cres
ce e o-Crescimento do País vai a zero. 

"Assim é em toda a América Latina. 
"Graças à Dívida Externa, o cidadão de das

se média consome menos calorias hoje que 
em 1 W5, pioram os serviços de educação 
e saúde, a subnutrição e a mortalidade infantil 
cres<:eram. 

"A América Latina está sentada sobre um 
vulcão que a qualquer momento pode entrar 
em erupção. 

"As nações endividadas começam a se in
quietar. Não encontram um caminho razoável 
para_ saldar uma dívida extenuante. A inquie
tação é tamanha, a falta de caminho ê tão 
alvar, que jâ se chega à tentação de que o 
caminho salutar seria o não-pagamento, pois 
já não_lhes restam forças para pagar mais. 

!'As grandes potências já estão entrando em 
sintonia com as apreensões dos países deve
dores. Tal apreensão chegou à ONU, através 
do líder <:omunista, P~sidente da Rússia, o 
Sr . .M.ikhaiJ Gorba<:heV. Em seu discurso na 
ONU, <:ondenou os países cr~dores em seu 
comportamento com os paJses devedores, in
criminando-lhes um novo "colonialismo". Co
mo antigamente as antigas potências e~u
riam as riquezas de suas colônias na Asía, 
na África ou na América L.atina, agora, com
portam-se do mesmo modo_, exigindo-files o 
que não podem realizar. E aforlsmou que a 
saída para a divida dos países devedores é 
"íritemacionalizar" o encaminhamento das so-
luções. Nos termos originais, continuou Gor
bachev, a divida acumulada não pode ser paga 
ou refmanciada. A Rússia, disse ele, está dis
posta a instituir um.ç~ moratória de até cem 
anos para os juros da dívida dos mais pobres 
e, em alguns poucos casos, perdoar todo o 
montante da dívida. E quanto a dívida de paí
ses-como o Brasil com os bancos comerciais 
estrangeiros, o Presidente soviético apoiou a 
tese dâ. criação de wn organismo internacio
nal, no âmbito da ONU, capaz de assumir esse 
débito." (Jomal do Brasil, 8-12-lla) 

Em discurso de maio de 1988, o eminente 
Senador Edison LoWo comunicou a este Ple
nário a notícia da convocação feita pelo Presi~ 
dente José Samey, de '"alguns Ministros no 
Palácio do Planalto e convidou para esta reu
nião dirigentes de federações, associações de 
empresas, sindicatOs, políticos. e anunciou 
mais algumas medidas do Governo, com vis
tas a uma total liberação do processo produ
tivo industrial neste País, retirando os controJes 
que até então existiam para efeito de impor
tação e exportação de centenas de produtos 
brasileiros e estrangeiros. Com estas providên
cias, continou o Senador Edison Lobão, pro· 
cura o Presidente da República, e o Governo 
como" um todo, criar mecanismos para que 
a iniciativa privada toine, de fato, a seu cargo 
a gerência da economia nacional. Esta é uma 
reivindicação antiga não apenas de empre
sários, mas de economistas e políticos. O que 
ae tem reclamado freqüentemente, iterativa
mente, é de uma excessiva interferência do 
EStado nos negócios da e<:.onemia, que deve 
ser privada em toda sua extensão. Quanto ao 
Fundo Monetário Internacional, continuou o 
$~nadar Lob-ão. devo dizer que· tudo quanto 
o :aovemo pensa em fazer neste momento 
é áquilo que recomenda a econorrua brasileira. 
Nenhuma providência será tomada que não 
seja na linha do interesse nacional". A este 
discurso do Senador Edison Lobão fiz o se
guinte aparte: "Congratulo~ me com estas noti
cias alvissareiras... A iniciativa privada deve ter 

o apoio de todos nós. P:ara reduzir o grande 
déficit público ... O Governo está tomando pro
vidências objetivando a privatização das em
presas estatais que estão dando prejuízo à Na
ção. No prejuízo das estatais encontramos 
uma das razões do déficit públi<:o. O prejuízo 
que estas estatais deram à Nação em três me
ses, se não me engano, foi de quase 60 bilhões 
de cruzados antigos. Multiplique--se por quatro 
e teremos uma quantia muito grande". (Priori
dade é o Mordeste = pág. 79, vai. I). 

As estatais podem ser responsabilizadas co
mo as grandes causadoras do déficit público 
brasileiro. _As estatais e a dívida externa são 
os dois monstros que causam o déficit público 
do País. A Dívida Externa absorve 12 bilhões 
de dólares só para p.:~gamento dos juros. lsso 
slgnifíca 3,2 do PIB. Já a Dívida Interna, em 
fevereiro de 1988. exigiu a emissão de dois 
bilhões e trezentos milhões de dólares? S6 
para: rolar a dívida. 

Eis em valores, o déficit público- do País 
nos últimos ano~ 

1981 6,2% do PIB 
1982 7,7% do PIB 
1983 4,4% do PIB 
1984 2,7% do PIB 
1985 4,3% do PIB 
1986 2,9% do PIB 
1987 6,5% do PIB 
No orçamento federal mais ou menos 20% 

é gasto coni o rombo das empresas estatais, 
indusive subsídios d~ tarifa. 

Para fmanciar o déficit público, o govéll10 
passou a emitir títulos do Tesouro (OTH, 
ORTN, BTN, etc.), criando a dfvida interna. 
Em março de 1989, a dívida interna somava 
77 bilhões e oitocentos milhões de dólares 
(documento anexo). 

Diante desse fato, em pronunciamento que 
fiz, aqui, no Senado, em dez-de maio de I 988.. 
'dizia que o aumento do déficit público eta 
resu1tado da incompetência do governo e dá 
má vontade dos tecnocratas encastelados eg.. 
b'ategicamente na máquina 8dministrativa dO 
governo federal. E apresentei, com humildade, 
a solução para acabar com tal déficit a priva
tizar as estatais que devoram nossa economia. 
Deixariam de ser privatizadas, dizia eu, as em
presas de segurança nacional. (Sobre o déficit 
público _._prioridade é o nordeste - vai. 1 
-Pág. 11.) 

O primeiro passo para privatização das esta
tajs, segundo os técnicos do governo, é fazer 
um estudo avaliando as condições d6 merca
do. O Segundo, é negociar as ações em lOtes, 
prevendo a participação dos empregados da 
empresa na compra, através de um fundo de 
pensão. É da filosofia do capitalismo que o 
poder público não deve intervir nas atividades 
privadas. As atividades industriaiS e comerciais 
deve ser da iniciativa privada. Não é do Estado 
visar lucro. Mas é dele uma 6tima adminis
tração do bem comu.m. Com certa disciplina 
legal, o poder público tem de deixar a iniciativa 
privada trabalhar livremente. Para os hoklings 
não se transformarem em monstros, sendo 
os ónicos beneficiários dos lucros da iniciativa 
privada? Urge a participação do povo e dos 
empregados na formação do capital da em-
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presa, com melhor distribuição da riqueza, de
mocratizando, assim, o capftal. Por esse meio, 
preserva-se a propriedade privada e evita-se 
a cOncentração de riquezas em mãos de pou
cos. A iniciativa privada visa ao lucro. O lucro 
estimula as atividades empresariais, promo
vendo, assim, o desenvoMmento. 

O governo volta à carga da privatização das 
estatais. Já na posse do atuaJ Ministro da In
dústria e Comércio, dizia-se que o governo 
iria privatizar 42 empresas estatais, contando 
com o entusiasmo do atuaJ ministro. Foi no 
tempo da Operação Desmonte. A Secretaria 
de Orçamento e Fmanças do Ministério do 
Planejamento (SOF) reduziu em 54% a pro-
posta orçamentária do MIC para este ano de 
1989. Era a luta pelo controle do déficit públi
co e desestatização _da economia. 

O Presidente do Banco Nacional de D_esen
volvimento Económico e Social (BNDES ), 
Márcio Fortes, analisando a conjuntura econôN 
mica, disse que "ou se privatiza ou nada se 
faz". O Estado hoje, -segundo Márcio Fortes, 
já não dispõe de re_cursos para manter as taxas 
de investimentos necessários. E disse mais: 
"Tudo aquilo que pode ser absorvido pelo se
toe privado com soberania, sem vender o con
trole para o estrangeiro, deve ser privatizado?". 
Depois da segunda guerra mundial, continuou 
Márcio fortes, o Governo Vãrgas criou e propi
ciou os recursos que permitiram a expansão 
da Petrobrás, Vale do Rio Doce, Companhia 
Siderúrgica Nacional e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e.Sodal. A partir 
de 1965 o desenvolvimento Brasileiro baseou
se no endividamento externo" (Privatização 
dos Estatais-vol. U, Pág. 63·69.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dívida exter
na e privatização das estatais são dois assuntos 
de vital importância para se dar solução à crise 
nacional em que vive o Pais; para a solução 
se exige urgência. Os brasileiros não podem 
perder a confiança no País. E a cOnfiança do 
povo tem razão de ser. Nossa potencialiclpde 
econômlca' é promissora. Te mos riquezas 
descobertas e a descobrir. O momento tànto 
internacional, como nacional, é propício se 
quer acabar com esses dois monstros que 
desejam nos tragar. 

Países há que, nem de longe, podem ser 
comparados ao nosso, pois não têm as nossas 
potencialidades, e, no entanto, seus proble
mas econômicos foram solucionados com sa
bedoria. 

Vejamos a Itália. Saiu destroçada da Segun
da Guena Mundial. Hoje é a 5• potência indus
trial do mundo. O poder aquisitivo de seu povo 
ê grande. As soluções que deu ao setor social 
é um exemplo para todos nós. 

O Presidente do Instituto de Reconstrução 
Industrial (IRI) da Itália Romano Prodi,. esteve 
conosco, em maio, deste ano, e deu-nos a 
seguinte receita, a mesma da Itália, após_ a 
segunda guerra para que nosso País saia de 
suas dificuldades: O Brasil "deve fortalecer as 
pequenas e mé'iiias empresas, e, ao mesmo 
tempo, abrir economia, viabilizando o inter
câmbio bilateral e associações com o capi~l 

·estrangeiro". Das muitas crises por que pas· 

sou a Itália, afirmou ele, "as pequenas e mé
dias empresas investiram mais que as gran
des":. (Jornal O Globo • 14·5·89.) 

Também nos visitou o mentor da peres
tróika russa, Abel Aganbegyan. A economia 
russa está passando por uma mudança radi
cal. E a mudãnça está segundo ele "na redu
ção da interferência do Estado na economia". 
O capital russo tem interesse de entrar em 
negociações comerciais com o Brasil nos se
tores da construção civil, da informática, c!a 
mineraç_ão e do papel celulose, entre outros 
(.Joroa!_Q Globo, 14·5·89). 

A Espanha de Felipe Gonzales tem um sal
do de reserva cambial de 40 bilhões de dóla
res. O segredo da Espanha foi o mesmo da 
Itália: DesfezNse das empresas públicas que 
davam prejuízo e abriu o capital ao investi
mentO se associando c_om a::; empresas nacio
nais. E o mai:? importante -do segredo: o apoio 
que o ~pital deu às micro, pequenas e médias 
empresas. 

ASSim se explica o sucesso desses ~o is paí
ses oc.identaís. As micro •. pequenas e médias 
empresas são a espinha dorsal de s_uas econo
mias. 

Creio, Sr. Presidente, que nosso Pais tem 
solução para matar os dois monstros que nos 
estrangulam: a à'Nida extema e a dívida inter
na. Minha confiança e certeza s_e tomam maior 
é quando analiso a situação de Formosa. 

Em 1949 os comunistas tomaram conta 
do poder na China Continental. O GOV'irno 
Central da República da China foi para Taipé. 
A República da China tem 19 milhões de habi
tantes. Com 36.000 quilómetros quadrados. 
Os primeiros habitantes de Formosa forarri 
procedentes dos mares do Sul. 

Outros habitantes, como da China Conti
nentaL até europeus corno os holandeses, em 
1624,-chegaram também à ilha. Em-1895 os 
jaP.oneses ocuparam a ilha. Em· 1945 a ilha 
foi' devolvida pelos japoneses à China Conti
nental. Mas a imigração ·dos japoneses conti· 
nuou. Chineses de todo continente de 1948 
a 1950 começaram a chégar à ilha. Foi quan
do o goverílo se transladou para Taipé. 
- O Pai~FUridaCfor dã Repõ6íica da China; o 

Dr. Sun Yat~Sen, a fundou sobre três princi
pias: nacionalismo, democracia e bem-estar 
social. Sua forma de governo é a República. 
A. Constituição da República da China foi posta 
~m vigor em 25 de dezembro de 1947. O 
Partido Nacionalista da China, fundado pelo 
Dr. Sun, está no poder até hoje. 

Em 1983, o Produto Nacional Bruto_ da Re
pública da China passou a cifra de 49.000 
mDhões de_ dólares, a economia continua qes
cendo em 7,14%. Nesse mesmo ano, a renda 
per. capita foi de 2.673 dólares. O crescimento 
industrial foi de 8,4%: A República da China 
já não recebe nenhuma assistência econômi
~ estrangeira. 

Os Estados Gnidos constituem o maior só-
elo comercial da China Nacionalista com um 
volume de 16.000 milhões de dólares. Assim 
fica a República da China como_um dos sócios 
mais importantes comerciais doS Estados Uni-

dos. O Japão é o segundo parceiro comercial 
da China Nacionalista. 

Entre 1952 a 1983, o governo aprovou 
3.123 investimentos, tanto estrarigeiros como 
chineses de ultramar num _total de_ OS$ 
404.468,000.00. 

Há, pois, uma crença muito forte na estabi
lidade da República da China. Daí sua força 
econôrnica tão grande. Daí seu desenvolvi· 
menta e bem-estar social. 

A República da Olina concorre, hoje, em 
igualdade de condições, em tecnologia com 
o J~o, os Estados Onidos e todos os outros 
países desenvoMdos. Qual o segredo de ta
manho sucesso da República da China? Ê que 
sua economia está baseada na livre concor
rência e dá prioridade absoluta à micro, pe-
quena e média empresa. O capital integra
Iizado para as empresas vaf de 50 a 200 mil 
dólares. O da pequena vai de 200 ma a um 
milhão de dólares. A média vai de 1 a 4 mi
lhões de dólares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito da 
oportunidade para prestar contas da viagem 
que fiz à República da China. A viagem foi 
encetada após um estudo sobre os quatro ti
gres asiáticos: tfong-Kong, Coréla, Singapura 
e Formosa, referentes ao comércio que man~ 
têm com o Brasil. 

Formosa sempre teve conosco um comér
cio crescente. Em 1979 exportamos para 
aquela República 34,3 milhões de dólares e 
importamo~_ 11 _milhões, dando um superávit 
de 23.3 milhões de dólares. Em 1988 exporta
mos 265,9 milhões de dólares e impo.\"tamos 
14,3 milhões, dando-:nos u_m Sl,I_I?erávit de 
251,6 m-ilhões de dólares. Assim entre 1979 
a 198S foi sempre num crescendo. (Ver tabela 
anexa.) 

E qual minha surpresa, Sr. Presidente? Om 
pais com um tão mag'ní_iicq inte:rcâmbio co
mercial com o noSsO, com ele"nâO temos relot
ções diplomáticas! Caro quê O Brasil teria de 
dar prioridade às relações com a China Conti
nental pelo seu potencial económico. O país 
mais populoso da terra está dando esperanças 
de se transformar em um colosso ec_onômico. 

Mas fiquemos com a China Nacionalista. 
É de se espantar que não tenha nem vínculo 
comercial conosco. Foi um dos gravíssimos 
erros, quando nos, ido~ de 1976, em plena 
ditadura militar, o B:~.,rçmp~ relações di
plomáticas com Forr'nosa. E rompendo-ases
tupidamente, não se iffàrite-re sequer um es
critório comercial como os outros países man
tiveram, mesmo roffipendo as relações diPioE 
mátlcas com a República de Taiwan. Laços 
comerciais mantêm com Formosa os Estados 
Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, a Ingla
terra, a Holanda e tantos outros. O Brasil, no 
tempo da ditadura, sem nenhuma visão de 
nada, se deu ao luxo de nem querer comer
cializar com Formosa. O Congresso, na-época, 
estava amordaçado. ln:~. tenho conheci
mento, qué ila ~a:·~;dpJOmatas da China 
Nadonalista pade-céféii'& liuttlUhações, pelas 
quais, <Jgorã, etnbofa, tàtdiatfiente, lhes peço 
desculpas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, representan
do uma parcela dÇ> povo Brasileiro, o povo 
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de Pernambuco, juntamente com p eminente 
Senador por Rondônia, Odacir Soares, passa~ 
mos às mãos dos senadores e deputados fe~ 
derais, representando, assim, o povo brasilei~ 
ro, um memorial, buscando para ele o apoio. 
368 padamentares apuseram-lhe sua assina .. 
hlra num apelo tote:l. Este memorial era uma 
iniciativa para abrirmos um escritório comer~ 
daJ do Brasil em Formosa e esta abrir um 
escritório no BrasD. O memorial, assinado por 
tantos parlamentares. levei-o ao Sr. Presidente 
da República que mostrou simpatia pelo mes
mo. Oaro que esse reatamento deve ser gra
dativo. Deveria ter inicío qúando rompemos 
as relações diplomáticas. Para que tal trabalho 
seja coroado de êxito, não custa ficarmos aten
to à sensibilidade da China Continental. 

O Itamaraty está receptivo à essa investida. 
Antes, nossos amigps ohineses da ilha tinham 
clificJJldades de encontrar vistos para entrar 
no País e comerciaJizar. Agora os vistos provi~ 
sórios estão sendo dados com certa facilidt~de. 
Coln este trabalho, o que desejamos é o au
mento do comércio do Brasil çom Formosa. 

O Senador Odacir Soares e eu fomos convi~ 
dados para visitar a República da China. Peço 
transcrever o convite e o roteiro das visitas 
que fiz às autoridades da China Nacionalista 
e a certos empresários. Tenho convicção ple
na do interesse que este país tem de investir 
maciçamente em nosso Pais, como todos os 
tigres da Ásia, entre eles o Japão. O povo 
da Qlina Nacionalista conversou abertamente 
com este senador que lhes fala, senhores se
nadores. Tive mais de 1.5 cantatas com em~ 
presárfos e em cada reunião 16 a 24 deles 
se faziam presentes. E o assunto tratado era 
quase exclusivo: as possibilidades de investi
mento no BrasU. Eles nos conhecem profun
damente. E são muito francos também. Suas 
conversas ficaram gravadas em mim. Disse
ram mats ou menos o seguinte: ''Senador, 
a Ásia e os Países desenvolvidos deste conti
nente desejam ardentemente investir no Brasil 
na base de jolnt venture. O Brasil é o país 
da década que pode ter investimento maçiço. 
O Brasil é um pais de riquezas inesgotáveis 
e tem um povo profundamente acolhedor". 

Ao final de nossas conversas francas, os 
empresários da República da cruna deixaram 
um recado para o Brasil: "Que o BrasU abra 
o capital para investimento e remessa de lucro 
e irão para o Brasil não indústrias sujas como 
ora acontece". -

O tempo urge, Sr. Presidente, temos que 
r&:onhecer. f'"Izernos urna Constituição. No 
que concerne à sua parte social é quase per~ 
feita. Mas no que diz respeito à parte econô~ 
mica, tivemos um atraso de cinqüenta anos. 
Enquanto a Rússia e a China Continental 
abrem~se para o capital, nós nos fechamos. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores estou 
apresentando, agora, um projeto de lei sobre 
o capital estrangeiro ilo País. Na sua justifi· 
cativa as leis da China Continental- que não 
pode ser acoimada de entreguista - sobre 
investimentos e remessa de lucros. Trouxe-o 
comigo para que Senado é Câmara possam 
ver com os próprios olhos. A justificativa tem 
xerox em· chinês, em inglês e, naturalmente, 

em português. Tenho certez.a que os senhores 
senadores e deputados irão' estudar com inte
resse este trabalho que é uma contribuição 
deste humilde senador do Nordeste ao País. 

Termino, Sr. Presidente, e ao terminar quero 
prestar uma homenagem a duas figuras que, 
tenho ·certéza:,- nãO-deSejariam aparecer. Mas 
é um dever de justiça. Orna é a Dr. Yen P"mg 
San que re-Presenta, entre nós, apesar de todas 
as dificuldades o comércio da China Nacio
nalista com os brasileiros. A outra é a Dr. Peter 
Yu Sun Chung, comerciante, com tino diplo~ 
mático, incansável batalhador para que esta 
causa seja vitoriosa. 

am escritório do Brasil em Formosa e de 
Formosa no Brasil. É o que se pede e se pede 
com urgência. Não podemos nos dar ao luxo 
de discriminar a República da China com uma 
reserva cambial de 80 milhões de dólares. Um 
pouco abaixo do Japão. 

É um testemunho que estou dando do que 
vi, do que contactei. E espero que nosso pro
jeto seja vitortoso. 

-Sr. Presidente, terminando, peço sejam 
transcritos nos Anais desta c~; a cópia do 
progtâtna· âe r10ssa- viagem· à República da 
China, o manifesto assinado por deputados 
e senadores encaminhado ao Senhor l?resi~ 
dente da República, para que apreciasse a pos
sibilidade de intercâmbio comercial entre o 
Brasil e a República da China e uma publica~ 
çãô sobre esta mesma República. 

Sr. Presidente, ainda aproveito para fazer 
aqui um relato. Como é muito longo o trabalho 
que fiz sobre a China Nacionalista e a Conti~ 
nental, peço-à Mesa faça transcrevê~ lo, bem 
como todos os documentos que estão anexos 
a este pronunciamento. 

(Mutto Bem! Palmas) 

o Dff.~:J.gE:.fs~ · 
CURSO: 

Brasilia, 6 de--d~~ffibro de 1988 
Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Serihor Presidente, 
Encaminhamos à aJta apreciação de Vossa 

Excelência os manifestos em anexo, que se 
referem ao intercâmbio comercial entre oBra~ 
sil e a República da China. _ _ _ 

Esclarecemos q~.t.e ambos versam sobre a 
mesma {11ãtéiia; pelo que julgamos pertinente 
unificá-los~ Vale dizer, ainda, que_algumas assi
naturas constam dos dois maniféStos, mas 
não perfazem cifra elevada. 

Certos de obter sua costumeira atenção. -
Senador Odadr Soares. -Senador NeyMara
nhiio. 

Senhor Presidente da República Federativa 
do Brasil 

Os que este subscrevem, parlamentares de 
ambas as Casas do Congresso Nacional, vêm 
à presença de Vossa Excelência para reiterar 
documento anterior, datado de 21 de agosto 
de 1987, endereçado_à V. E:x! em gue se deli· 
neou a maTaria dOS cõnsiderandos abaixo 
transcritos e, ao final, se oferecia sugeStão do 
mais alto significado, como segue: 

1) Considerando a crescente importância 
do comércio extertor no mundo moderno, em 
qu-e--nenhuma economia pode viver Isolada 
das demais, tendo, ao contrário, que se manter 
atenta a múltiplos fenômenos internacionais: 
situação das balanças de pagamento, conjun
tura econômica, mercado de máterias-primas, 
mercado de mão~de-obra, investimentos es
trangeiros etc., além da própria necessidade 
de estabelecer entre os povos relações de coo~ 
peração pacífica; 

2) Considerando os atuais problemas pelo 
País na área econômica, sobretudo no que 
tange às dificuldades de pagamento da nossa 
volumosa dívida externa; 

3) Considetando que a Nova Política Indus
trial brasUeira, decorrente, entre outros aspec~ 
tos, do correto entendimento do seu governo 
sobre essas relevantes questões, estabelece 
positivamente perspectivas mais amplas para 
a necessária abertura económica do nosso 
País; 

4) Considerando o·-grcmde interesse de~ 
monstrado pelo governo da República da Chi~ 
na em_ ampliar as relações de troca e compár~ 
tilhar sua experiência no desenvolvimento do 
comércio exterior com o Brasil, o que se com
prova, entre outros fatos. pelo esforço que se 
verifica hoje em nosso País, no sentido de 
se instalar uma associação de cunho comer
cial e cultural,· para melhoramento do inter
câmbio entre Taiwan e Brasil; 

5) Considerando; -como- Vossa Excelência 
mesmo reconheceu, em entrevista realizada 
em 17/6/87, que a República da China uma 
das mais prósperas e florescentes economias 
dõ mundo de hOje, é uma pequena ilha e 
exporta o mesmO que o Brasil; 

6) Corisiderando, finalmente, a grande 
quantidade de nações que, mantendo rela~ 
ções diplomática_s com a China Comunista, 
po5suem escritórios de representação na Re
Pública da China, tais como:. Estados Unidos, 
França, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Ale
rrianha, Japão, Suiça, Suécia, Canadá, dentre 
outras; Sugerimos: 

Em face dos argumentos expendidos, que 
o Governo brasileiro, dentro do pragmatismo 
preconizado pelo Ministério das Relações Ex· 
terlores, procure criar mecanismos capazes 
de intensificar o intercâmbio comercial já exis
tente entre ambos os países. 

Como ponto de partida, propomos a instala~ 
ção de um escritório de representação comer~ 
ciaJ em Talpeí, destinado a promover produtos 
brasileiros e manter cantatas. e permissão pa
ra a: República da China instalar escritórios 
com idênticas fmaUdades em Brasília, o qual, 
dentre outras funções, também facilitaria a ob~ 
tenção de vistos indispensável a um intercâm· 
bio comercial. 

Pedimos vênia para lembrar a Vossa Exce~ 
lência que, acima de qualquer questão de or
dem ideológica, está em jogo a nossa sobe~ 
rania e a premente necessidade de o Brasil 
abrir os seus próprios espaços e se afinne~r 
diante dos outros povos. . -

Brasuia, I' de junho de !988. - (Seguem· 
se assinaturas) 



Setembro de 1989 DIÃRIO DO tbi'!ái<E:SSO .NACIONAL (Se\'ão Ii) Sábado b2 4469 



4470 Sábado 02 

....... ; -

DIÁRIO DO CONGRESSO ]'IACIONAL (Seção U) Setembro de 1989 

I _ J..\lk~·c:...., I• A"~'"' t<:, , 

.·-)". . . - . ____ ,-. 

·04vo f?~s 

\ ( 11-·t 4':. 2;~!:):} ~'. 
,.t-.G?--;t. L..:::>_..,..~ 

;:(. S ~ .Ó EJC:z.;: 
•-- . ~ 

M. Je,iõ 

-~ 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Sábado 02 4471 

IY'í 
_,.. ..... p, YY 

I) '-<j ~-.ti-ti ~ <(,!~ '-HJ' ;
/í.Ai(Jad O()Jn Jl)rJI;JfU 

• r/V :. "" ,· >t. L;,., r1- • 

_.;~"'>?.O~A! :"!~<",....v...-',eo~· ,.. 
'. 



4472 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1989 

~{Çft{)S Jo0.' 
Q ( 1< 11<- 6-fJ J_-r~~- t Cz___. 



Setembro de 1989 

I 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) sábado o2 4473 

:;:; r.-,~ /J /;ti l /1/ i;J-. 1' --- ' . ) ;.,_ 
-....../oa~,"r h'6 6u··-vV ..t1 ,o o:/';- z.,.,,_ 
~~J>d-- r?./,-<'. ~~ 

~ff?rvoLp Ç7_o~''~''~'"" -f;-::_2D.S. 

ó-i IJ-J~.-... lvvc·c-U• 
, j}J{G) (A (/V/ I/;. 

<:t'>r;z:_.. J:.w<-~ / 
~#..o· IJ Rl"-L, 

' 



4474 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRÊSSO NACIONAL (Seç~o II) .Setembro de 1989 

l•7j1~..((JC.E. P.t-J./rO.- PIB 

- ~· .. 10'-· . } _c:L ~ -pt:. p 
\YII\ !~( H~ lt V1)' I I (;c.. 

...,..., ' ~ 

<:;: E rV? c.. &-o/-'- <T'lY·t;kd 

.6.\Jõ.Üü I-\A~cJ~6._G<c • 

• 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sábado 02- 4475 

INTERCAf.BIO INTERNACICJ'4AL DA CHINA . TAIPEI BRASIL 

SEIII\OCR 001\CIR SOMES 

umu: ..,.,__ .. 



4476 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRESSO I'IAOONAL (Seção ll) Setembro de 1989 

- .. 
[/MryA ''" ""'V Úu J& A ( 

') . {' . M-IJJ 1/ )D 

~-~~~-. 
( 

~ "'"!_ -, ,..._,. l '-p _____ ... 



Setembro de 1989 . DIÁRJODOCONGRE8SO NAOONÀL (Seção 11) Sábado 02 4477 

~~ 
~--~-~-=~--

~ rt I :> r? e_ _fl_~dó / J.:k:. • 

~~42Y"-·· 

~~!..~,~~--;. 
-~:...·-::~ _ -lw~_ .. ~.--tt-~:1~---~-'" 
~--Ú~;.~f/ / ~:!-~~~~·,_;,. ~ 



4478 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1989 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sábado 02 4479 

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



4480 Sâbado 02 . DIÁRIO l)O CONGRESSO NAOONAL ($eÇão ll) Setembro de 1989 

-------· ---··-· ---·----~--

~-{1( -
. . ;'1·=,-\-·~·-,·i-,,---. r . . ~ ' 
-' f ''=''-- : :,__ r-, ~ V:.:: __ ~_-· ·-· .!~ ·-i l -- \W: -~-- -----

-----~..;._ __ _ 
rv~~-Q . c.p!, q ----

··~~-_(h~--
tf/.i>E/. }J.-9/V~ 

~~~ 
Jo.r~ .·· EG?:Jé.T,I. --- ··-·-----

-~t?v:;-~~;p;iU(_ 
' (J}k -~&6. ~

J 7<_:.:; (_ /6 j) ll;)· 
--~ v_"l- \>. -. ~ I?. i?.=. /J 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sábado 02 4481 

---·-~--~-



4482 Sábado 02. DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) . Setembro de 1989 

Eã~~B~~~ 

~m~~mi.ái::X:A 
ljj rR~ ~ :!! ~ ma a fi 

PROGRAMA DA VISITA 
A 

REPáBUCA DA CHINA 
DO 

EXM• SR. SENADOR DO BRASIL 
NEY DE ALBOQClERQOE MARANHÃO E SRA. 

<t~~lll-t=+A.It-oi:.Jl+j;;aJ:-tr.,.a 

16-24 DE JANEIRO DE 1989 

Segunda-feira 16 de janeiro de !989 

13:55 - Chegada ao Aeroporto Internado
na! de Chiang Kai-shek pelo vOo EG 1209 

Noite - Grand Hotel 

Terça-feira 17 de janeiro de 1989 

Manhã-livre 
Melo-dia -almoço 
14h40min -Saída do Grand Hotel 
15h -16h30rnin- Visita ao Museu Nacio

nal de Palácio 
17h20min -Jantar oferecido pelo Vice~Dí

reitor Geral do Departamento :dos Assuntos" 
Latino-Americanos do Ministério das Relações 
Exteriores, Sr.· Lin Pan-shek 

Noite - Grand Hotel 

Quarta-feira 18 de janeiro de 1989 

Sh!Omin- Saída do Grand Hotel 
9h30min- Ilh30min- VISita à Superin-

tendência do Parque Científico Industrial e fá
brica de computador- "MITAC' 

Meio-dia -Almoço 
15h - Saida do Grand Hotel 
15h30min- 16h- YJSita ao Presidente-

Interino do Yuan LegisJativo-Exm~> Sr. Liu KuoM · 
Tsai 

Noite - Grand Hotel 

QuJnta-feira 19 de janeiro de 1989 

1 Oh -Salda do Grand Hotel 
10h30min - llh30m - Visita ao Exm9 

Sr. Mo U, VICe-Ministro do Ministério da Eco-· 
nomía e "Briefing'' .. 

Meio-dia- Almoço 
14h30min -Saída do Grand Hotel 
15h-15h30min-Visi.ta ao Vic::e-Mintstro 

do Ministério das Relações Exteriores, E.Xl' Sr. 
Steven F. Wang 

15h50min _. 16h50min-VISita ao Centro 
de Artesanato 

Noite -:- Grand Hotel 

Sexta-feira 20 de janeiro de 1989 

Livre 
Noite - Grand Hotel 

Sábado 21 de janeiro de 1989 

9h3Õmin - Saída do Grand Hotel 
1 Oh- 11 h30min -VISita ao "China Exter

oal Trade Developmente Council" e "CentrO 
Munclial do Comércio" 

Meio-dia -Almoço 
14h ~_Saida do 9rand Hotel 
14h30niin - 16h30min -Visita ao Monu

mento Comemorativo de Presidente Chiarlg 
Kai~shek e Centro Cultural de Presidente 
Chiang Kai-shek 

Noite- Grand Hotel 

Domingo 22 de janeiro de 1989 

Uvre 
Noit~ - Grand Hotel 

Segunda-feira 23 de janeiro de 1989 

7h30min -Saída do Orand Hotel 
8h30min- Saída para Kaohsiung pelo vôo 

nq 273 da China Airlines 
91".1 OriüO - Chegada a Kaohsiung 
9h40min- 10h40min- Vistta ao "China 

Steel Corporaüon" 
10b45min- llh45tnin- Visita à "China 

Shipbuilding Corporation" 
Meio-dia -Almoço 
14h - 15h - Visita à Zona da Indústria 

-da Exp~ortação de Chiench~n 
16b -Saída de Kaohsiung a Taipei pelo 

vôo n~ 284 da China Airlines 
16h40mln -Chegada a Taipei 
Noite - Grande Hotel 

Terça-feira 24 de janeiro de 1989 

12h55min --Saída da República da China 
pelo vôo n9 565 da Cathay Pacific AirJines 

REGULAMENTOS PROVISÓRIOS DE 
CONlROLE DE CÂMBIO DA RPC 

(Aprovado em sessão ordinária do Conse-" 
lho de Estado a 5-12-80, promulgado_pelo 
Conselho de Estado em 18-12-80) 

Art. 19 Estes regulamentos provis,6rios 
são baixados com o propósRo de reforçar o 
controle_sobre o câmbio, aumentar as reservas 
nacionais de divisaS estrangeiras e economizar 
no gasto com divisas estrangeiras de fç)f(na 
a apressar o desenvolvimento econômicO na· 
cional e resguardar 9$ direitos e inteÍ"esses 
do país. 

Todas as receitas e despesas em moeda 
estrangeira, a emi~9 .e circulação. de' todos 
os tipos de instrumentos· de pagamentq em 
moeda estran_geir~ •. tl transporte Para- ~entro 
e para fora da RPC de divisas estrangeiras, 
metais precisoso e :meios de pagam~llio' emiti
dos em moedas estrangeiras serão regulados 
pelos presentes regulamentos. 

Art. ~ A moeda estrangeira aqui mencio-
nada refere-se a: · 

a) moedas estrangeiras, incluindo. notas, 
moedas, etc; 

b) títulos expressos em moeda estráOgeira 
tais como títulos de govemo,letras do tesouro, 
títulos de empresaS, debêntures, ~çõ~~l Juros, 
cupões, etc; . .- . 

c)' inStrwnentos de pagamento em ·moe
das estrangeiras, incluindo cheques1 ·certifica
dos de depósito bancário, certificados~de de-
póSito·postal, etc; , 

d) outros fundos expressos em nioéda es~ 
trangeira. 

Arl 3Q A RPC ad6ta a politica-de :~ôntrde 
centralízado e gerência unificada do. c'&nbío 
pelo Estado. 

O órgão administraMo a cargo do Coritrole 
de câmbio da RPC é a Administração Geral 
do Controle de Câmbio (AGCC), côm ·seus 
escritórios de representação. -

O banco espeçializado em câmbio- da RPC 
é o Banco da China. Nenhuma outra institui~ 
ção bancária deverá se envolver na atMdade 
de câmbio salvo se for autorizada pelá AGCC. 

Art 49 Todos OS chineses e pesSoaS e or
ganismos estrangeiros com residênciâ na RPC 
devem, a menos que autorizados por' l.ei, de
creto ou por esteS reQulamentos, efett.iar suas 
transaçães cambiais exdusivamente com o 
Banco da China, tanto para venda cOrilà para 
compra, neste -últirrio caso dentro- dá quota 
aprovada pelo Estado e pelos regitl6m'entos 
pertinentes. ) · 

A circulação, uso e amortização em ·~n:oeda 
estrangeira dentro da RPC são proibidos. Ven
das ou compras autorizadas de divisas estran
geiras e posse não autorizada, em qaalquer 
forma e sob quaisquer· meios, sãó prõibídas. 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sábado 02 441J3, 

CAPITULO 11 
Controle de Câmbio 

Relacionado com OrganismOs 
Estatais e (Jnfdades Ecán6micas Co/etívas 

Art. 59 As receitas e despesas em moeda 
estrangeira de órgãos estatafs, unidades das 
Forças Armadas, órgãos não governamentais, 
instituições educacionais, empresas estatais, 
estabelecimentos do governo e unidades eco
nômicas coletivas urbanas ou rurais na China, 
doravante denominadas organizações domés
ticas, estão sujeitas a controle de acordo com 
planificação. 

As organizações domésticas são autoriza
das a reter uma parte de suas receitas em 
moedas estrang~iras de acordo com regras 
pertinentes. 

Art 69 A menos que obtenham aprova
ção da AGCC, os organismos nacionais não 
podem: 

-possuir moeda estrangeira; 
-depositar moeda estrangeira no exterior; 
-pagar gastos em moeda estrangeira com 

receitas em moeda estrangeira; ou 
-usar as div:lsas estrangeiras pertencentes 

a órgãos estatais no exterior ou empresas Chi
nesas estabelecidas no exterior ou nas regiões 
de Hong Kong ou Macau sob a forma de em
préstimo ou compra 

Arl 79 A menos que obtenham aprova
ção do Conselho de Estado, os organismos 
nacionais não podem emitir títulos com valor 
em moeda estrangeira dentro ou fora da Chi
na. 

Art 89 Os departamentos subordinados 
ao Conselho de Estado e aos governos popu
lares das diversas provindas, municipalidades 
e regiões autônomas deverão elaborar planos 
anuais para as organizações domésticas sob 
sua jurisdição estipulando que poderão ser 
obtidos empréstimos em países estrangeiros 
ou nas regiões de Hong Kong e Macau. Estes 
planos serão submetidos inicialmente à .apro~ 
vação da AGCC e da Comissão de Controle 
do Investimento Estrangeiro antes de serem 
encaminhados ao exame do Conselho de ES
tado. 

Os procedimentos para exame e aprovação 
de empréstimos indiVidual serão descritos se
paradamente. 

Art. 99 a parcela de moeda estrangeira re
tida por organizações domésticas, as divisas 
estrangeiras não resultantes de comerciaJiza
ção e as dMsas estrangeiras recebidas por 
adiantado para pagamentos posteriores sob 
o regime compensatório, bem como fundos 
tomados por empréstimos em moedas estran
geiras guardadas com a aprovação da AGCC 
e suas filiais, devem ser depositados em con
tas em moeda estrangeira com o Banco da 
Otina e devem ser usadas para as finalidades 
a que se destinam, estando sujeitas à super
visão do Banco da China. 

Art. 10. Quandoosorganismosnacfonais 
importam ou eXPortam bens, os bancos que 
participam da transação devem verificar a cor~ 
relação entre os recebimentos ou pagamentos 
em moeda estrangeira e as guias de expor~ 
ta.ção ou importação devidamente verificadas 

pela alfândega ou os documentos finais de 
exportação e importação emitidos pela alfân-
dega. _ 

Art 11. Os órgãOs estatais que funcio
nam no exterior devem usar as divisas estran
geiras de acordo com um plano aprovado pelo 
Estado. 

O lucro operacionaJ de empresa ou estabe
le<:imentos no exterior ou em Hong Kong e 
Macau deve, exceto por uma parcela mantida 
pará fundo de caixa de acordo com o plano 
previamente aprovadao pelo Estado,- ser re
métldõ-para a China e vendido ao Banco da 
China dentro de um determinado prazo de 
tempo. 

Nenhum organismo chinês no exterior está 
autorizado a manter divisas estrangeiras em 
nome de organismos nacionais sem autori
zaÇão. 

Arl 12. Delegações e grupos de trabalho 
env:iados temporariamente ao exterior ou às 
regiões de Hong Kong e Macau devem usar 
as divisas estrangeiras de acordo com seus 
respectivos planos específicos e devem, ao 
regressar, devolver imediatamente o saldo, 
que será verificado e comprado pelo Banco 
da China. 

Divisas estrangeiras ganham em operações 
comerciais pelas delegações e grupos de tra
balho ac;:ima. referidos bem como por seus 
membros devem ser imediatamente transfe
ridsa para a China e não poderão ser mantidas 
no exterior sem a autorização da AGCC ou 
de suas ftliais. 

CAPITliLO ID 
Controle de Divisas par<!~ as Pessoas FTsicas 

Art. 13. As divisas estrangeiras remetidas 
do exterior ou das regiões de Hong Kong e 
Macau para cidadãos chineses, estrangeiros 
ou apátridas residentes na China devem ser 
vendidas ao Banco da China à exceção de 
uma parcela que o Estado venha a autorizar. 

Arl 14. Os chineses, estrangeiros e apá~ 
tridas residef)tes na Ollna podem guardar em 
sua posse a moeda estrangeira de que já dis
punham em território chinês. 

As divisas referidas no parágrafo anterior, 
não poderão, contudo, sem autorização, se
rem transportadas ou enviadas para o exterior, 
seja pela própria pessoa, seja por outras pes-
soas ou pelos Correios. Na eventualidade de 
que os donos desejem se desfazer das divisas, 
eles devem vendê-Ias ao Banco da China, só 
podendo manter então em seu poder a por
centagem de moeda conversíVel que venha 
a ser autorizada pelo Estado. 

Art. 15. _Poderá ser mantida em poder de 
seus donos uma parcela de moeda estrangeira 
conversível que o Estado venha a autorizar 
no caso de divisas que tenham sido mantidas 
em' países estrangeiros, em Hong Kong e em 
Macau por chineSes residentes na China antes 
da fundação da República Popular da China, 
ou por chineses do ultramar antes de seu re
gresso e fiXação na RPC, ou por compatriotas 
de Hong Kong e Macau antes de sua mudança 
para a RPC. 

Art.. 16. Quando a moeda estrangeira per
tencente a pessoas enviadas a trabalhar ou 

estudar em países estrangeiros ou nas regiões 
de Hong Kong e Macau é remetida ou trazida 
de volta à China, seus donos, ao retomarem 
ao país ao· final de suas respectivas missões, 
poderão guardar a quantia total como moeda 
estrangeira conversível. 

Art. 17. As percentagens de retenção no 
próprio poder de moeda estrangeira permi
tidas pelos artigos 13, 14 e 15 destes regula
mentos serão determinados separadamente. 

As divisas estrangeiras em poder de pessoas 
físicas com autorização previstas pelos artigos 
13, 14, 15- e 16 destes regulamentos devem 
permanecer depositados no Banco da China, 
remetidas ao exterior através do Banco da Chi
na ou levadas para fora do país mediante um 
certificado do Banco _da China. Não é permi
tido porêm, sem autorização, transportar ou 
enviar certificados de depósito para fora da 
China, seja pessoalmente ou atrav~ dos_ cor
reios. 

Art. 18. As divisas estrangeiras remetidas 
ou trazidas para a Chiita de países estrangeiros 
ou de Hong Kong e Macau por cidadãos es~ 
trangeiros que venham à China, por chineses 
do ultramar ou visitantes temporários de Hong 
Kong e Macau, bem como por especialistas. 
técnicos, funcionários e trabalhadores estran
geiros contratados por organizações domés
ticas. ou ainda por estudantes e aprendizes 
estrangeiros, poderão ser mantidas em sua 
posse ou vendidas ou depositadas junto ao 
Banco da China ou remetidas ou levadas para 
fora da China. 

Art. 19. Os chineses, estrangeiros e apá
tridas residentes na Olina poderão requerer 
à filial local da AGC..C a compra· de divisas 
estrangeiras para serem remetidas ou levadas 
para fora da China Quando a aprovação for 
obtida, as divisas serão vendidas aos reque
rentes pelo Banco da China 

Quando especialistas, técnicos, funcioná~ 
rios e trabalhadores c.ontratados por organi~ 
zaçóes domésticas requererem cfivisas estran
geiras para _serem remetidas ou levadas para 
fora da China, o Banco da China decidirá sobre 
suas solicitações de acordo com o estipulado 
nos respectivos contratos ou acordos. 

CAPITULO IV 
Controle de Câmbio 

Relativo às Representaç6es 
Estrangeiras iia China e o seu Pessoal 

Art. 20. As divisas estrangeiras remetidas 
ou trazidas para a China de países estrangeiros 
ou de Hong Kong e Macau pelas missões di
plomáticas estrangeiras, consulados, escritó
rios comerdais, escritórios de organismos in
ternacionais e organizações não-govemamen~ 
tais residentes na China, por seus diplomatas 
e pelos membros de seu corpo perrtumente 
de funcionários. poderão ser mantidas em sua 
posse ou vencfidas ou depositadas no Banco 
da China ou remetidas ou levadas para fora 
da China. .-- _ _ _ 

Art. 21. A conversão em moeda estran
geira, se necessário, dos vistos e taxas recebi
dos de cidadãos chineses pelas missões diplo
máticas acreditadas no país está sujeita a apro
vação da AGCC ou de uma de s.uas filiais. 
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CAPÍTULO V 
Controle de Cflmblo _ 

para Einj;r~saS Com Ci!plta/ 
Chinês do (J]tramar, com Oipita/ Estrangeiro 

ou Joint Ventures e de seu Pessoal 

Art. 22. Todas as receitas em moeda es
trangeira das empresas com capital chinês do 
ultramar, capital estrangeiro e joint ventures 
devem ser depositadas no Banco q.a China 
e seus desembolsos em divisas estrangeiras 
devem ser pagos com fundos provenientes 
destes depósitos. 

As empresas acima referidas devem apre
sentar relatórios e declarações periódicas so
bre suas transações em moeda estrangeira 
à AGCC ou uma de suas ftJiais, as quais tem 
competência para inspeclonar suas atMdades 
no que se refere às receitas e despesas em 
moeda estrangeira. 

Art. 23. Exteto onde a AGCC dispuser em 
contrário, as empresas acima descritas deve
reo sempre acertar contas entre si e entre ou
tras empresas e pessoas residentes na China 
com a utilização da moeda escriturai "Ren
minbi" (RMB). 

Arl 24. As empresas descritas no artigo 
22 terão que requerer autorização ao Banco 
da China no caso de desejarem remeter ao 
exterior seus lucros líquidos após o pagamen
to de impostos bem como outras receitas legí
timas, que deverão ser debitadas contra suas 
respectivas contas em moeda estrangeira. 

As empresas e sócios estrangeiros no pará
grafo anterior deverão requerer a AGCC autori
zação para transferência de capital em moeda 
estrangeira através do débito contra as respec
tivas contas em moeda estrangeira. 

Arl 25. Até 50 por cento dos salários líw 
quidos e outros rendimentos legitimes recebi
dos pelos funcionários e trabalhadores de na
cionalidade estrangeira das empresas acima 
descritas poderão ser remetidos para fora da 
China. 

Art. 26. As empresas do tipo acima des
crito que venham a encerrar suas operações 
na China seguindo os procedimentos legais 
deverão liquidar seus impostos e assuntos 
pendentes no país atuando sob a supervisão 
conjunta dos departamentos pertinentes do 
governo e da AGCC ou Suas- filfaiS. 

CAPfrULO VI 
Controle Relativo ao Transporte 

de Moeda__Estrangeira, Metais Preclosos 
e Instrumentos de Pagamento 

em Moeda Estiahgeira 
para Dentro e para Fora da República Popular 

da China 

Arl 27. Não há restrição quanto a quanti
dade de moeda estrangeira ou metais precio
sos e objetos confeccionados com a sua utili
zação que venha a ser trazidos para a China 
embora se faça necessária uma declaração 
à Alfândega no local de ingresso no pafs. 

O trasnporte de moedas estrangeiras para 
fora da China exigirá aUtorização do Banco 
da China e a exibição da declaração original 
feita por ocasião da entrada dos mesmos valo
res no país. 

O transporte de metais preciosos ou de ob
jetos confeccionados com sua utilização só 
será autorizado em casos especiais determi
nados pelo goVerno ou mediante a _exibição 
da declaração feita à Alfândega por ocasião 
de seu ingresso no país. 

Art 28. -Cheques de viagem, certificados, 
letras e outros instrumentos conversíveis em 
moeda estrangeira poderão ser trazidos para 
a China mediante declaração à Alfândega e 
retirados do País mediante certificado dó Ban
co da China ou a exibição da declaração origi
nal feita à Alfândega por decisão do ingresso 
no pafs. 

Art. 29. A menÇLS que aprovada pela 
AGCC ou suas filiaiS, o transporte para fora 
da China, pessoalmente ou pelo_s Correios _dos 
seguintes documentos em poder de chineses 
residentes na China é proibido: 

- ações,_ debêntures, título!} emitidos no ex
terior; 

-títulos de propriedade no exterior; 
-documentos oU títulos necessários para 

transações envolvendo direitos de proprieda
de ou direitos de posse com relação a heran
ças, imóveis e outros bens no exterior. 

Art 30. O transporte ou envio Para fora 
da China de cheques, ordens de pagamentos, 
cadernetas de poupança, certificados de de
pósitos e outros instrumentos expressos na 
moeda escriturai conversfvel "Renminbi" 
(RMB) são vedados aos chineses. estrangeiros 
e apátridas residentes na Olina, seja pessoal
mente ou pelo Correio. 

CAPÍTULO VII 
Disposições SUplementares 

Art. 31. Todas as pessoas tisicas e organi
zações têm o direito de informar sobre quais
quer violações às presentes normas. Será ofe
recida recompensa a esses indivíduos ou or
ganizações de acordo com o mérito da denún
cia. Os infratores serão penalizados pelo 
AGCC e suas filiais ou pelos departamentos 
de segurança pública, ou pela Administração 
da Indústria e do Comércio, ou pela Alfândega. 
De acordo com a gravidade da infração, as 
penalidades podein se constituir na troca 
compulsória da moeda estrangeira em "Ren
minbi", multa, confisco da propriedade ou am
bas, ou puniç!o pelas autoridades judiciais _de 
acordo com a lei. 

Art. 32. As -regraS de controle de câmbio 
para as zonas económicas especiais, para co
mércio em regiões de fronteira e para_ transa
ções pessoais entre os moradores através das 
regiões de fronteira Serão estabelecidas pelos 
governos populares das províncias, municipa-
6da9es._e regiões autónomas de acordo_ com 
o esPírito das presentes normas e à luz dãs 
condições locais específicas e serão aplicadas 
com a aprovação do Conselho de Estado. 

Art. 33. Instruções detalhadas para a apli
cação destes regulamentos serão estabeleci
das pela AGCC. 

Arl 34. Estes regulamentos entram em 
vigor a ]9 de março de 1981. 

LEI DA REPÚBUCA POPUlAR DA CHINA 
SOBRE INVESTIMENTOS. 

CONJUNTOS (JOINT VENTURES) 
COM A UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS CHINESES E EXrERNOS 
(aprovada no dia Jvdejulho-de 1979 

na segunda sessão -
do quinto Congresso Nacional do Povo, 

promulgada a 8 de julho de 1979)_ 

Art. 19 Com vistas a ampliar a cooperação 
econômica e o intercâmbio tecnológico, a 
RPC (*) permite que _empresas, companhias 
e outras enti_dades ec:onôroi_c;as e in_d_ivíduos 
estrangeiros, incorporem-se no território da 
RPC para ã realização de investimentos con
juntosjo/nt ventures co_m __ empresas, compa
nhias e outras entidadeS económicas chi_ne-
sas, doravante denominados simplesmente 
participantes chineses, dentro dos princípios 
de eqüidade e mútuo beneficio, desde que 
autorizados pelo governo· chinês. 

Art. 2~ O -governo chinês protege, pela 
presente legislação, os recursos investidos por 
um participante estrangeiro numa;Oint ventu
re, bem como os lucros que lhe sejam devidos 
em função dos acordos; contratos e termos 
de associaÇão autorizados pelo governo chi
nês bem como outros direitos e interesses 
de ordem legal. 

Todas as atividades numajO.iiJt vfiritilre de
vem ser regidaS- pEifaS-IeiS; aecretoS e regula-
mentos pertinentes da RPC. -

Art. 39 Cada-operação dejolntventurede
ve reqUerer à cOmissão de investimen"tos ex
temos da RPC a _obtenção de autorização para 
os acordos e contratos acertados entre as par
tes para o projeto em questão e para os termos 
de associação combinados. A Comissão tem 
um prazo de três meses para aprová-los ou 
rejeitá-los. S~ cfiiuto_rizaçã;o- for conc-edida, a 
joint venture deve obter registro junto-a Admi
nistração Geral da Indústria e do Cómércio 
da RPC e comerçar suas operações sob licen
ça. 
- Art 4~ as joint ventllf'es devem _tomar_ a 

forma de sociedades de responsabilidade limi
tada. 

No capital regiStrado de umajoint venttue 
a proporção de investimento integralizada pelo 
participante estrangeiro não deve ser em geral 
inferior a 25 por centO. 

Os lucros, riscos e prejuízos de uma joint 
venture-devetão ser compartilhados .Peias par
tes na proporção de_ sua participação no capi-
tal registrado. - - - -

A transferência do capital de quaisquer dos 
participantes de umjoint venture- só se dará 
com a coricor'dância dos demais. 

Art. 59 As partes numajoint venture pode
rão integrallzar seu inVestimento em clinheiro, 
bens de capital, direitos de propriedade, etc. 

A tecnologia ou equipãrriento oferecidos 
como investimento __ por um participãnte es
trangeiro deverá se( efetivamente avançado 
e adequado às necessidades chinesas. Na 

(•) RPC - Repúbllc~ Popular d~ China. 
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eventualidade de perdas provocadas pelo ofe
recimento intencional de equipamento ou tec
nologias desatualizados haverá compensação 
a s.er paga por estes prejuízos. 

A contribuição da parte chinesa no investi
mento poderá induir o direito de uso do local 
oferecido para o _estabelecimento dajointven
ture durante o período de sua operação. Caso 
esta contribuição não seja parte do investi
mento do participante chinês, ajoínt venture 
pagará ao governo chinês pelo uso do local 
em questão. 

As várias contribuições aludidas pelo pre
sente artigo serão éspedficadas nos contratos 
referentes àjoint venlure ou em seus termos 
de associação, e o valor de cada contribuição 
(a exceçào da relativa ao local) deverá ser. de
terminado pelas partes através de uma avaJia
ção conjunta. 

Art. 6' As joint ventures devem ter uma 
diretoria cuja composição será estipulada nos 
contratos e termos de assodação após con
sultas entre as partes e cada diretor deverá 
ser nomeado e substituído pelo lado que re
presenta. A diretoria deverá ter um presidente 
indicado pelo participante chinês e um ou dois 
vfce-presidentes indicados pelo participante 
estrangeiro. Ao_ tratar de um assunto impor
tante, a diretoria chegará a uma decisão atra
vés de uma consulta aos participantes sob 
o princípio da eqüldade e do beneficio mútuo. 

Adiretoria tem poderes para discutir e tomar 
decisões, de acordo com o que esteja determi
nado pelas termas de: assoclação d.ajointven
ture. sabre todas as questões fundamentais 
relativas ao empreendimento, ou seja, projetas 
de expansão, programaçao de produção e co
mercialização, orçamento, distribuição de lu
cros, mão-de-obra, escalas, salariais, encerra
mento das operações, nomeaç:ãa ou contra
tação de um presidente, vice-presidente(s), 
engenheiro chefe, tesoureiro e auditores, bem 
como a descrição de suas funções, remune
ração, etc. 

O presidente e o(s) vice-presidente(s) ou 
o gerente geral e os sub-gerentes gerais numa _ 
fábrica serão escolhidas entre os diferentes 
participantes najoint veniure. -

Os procedimentos relativos à contrataçao 
e demissão de trabalhadores e membros do 
quadro administrativo numajoint venture de
vem seguir os preceitos legais e fazer parte 
do acordo ou contrato estabelecida entre as 
partes na constituição-do empreendimento. 

Art. 7~ O lucro líquido de umajoint ventu
re deverá ser distribuldo entre as partes na 

proporção de sua participação no capital re
gistrado, após o pagamento do imposto de 
renda sobre o lucro bruto de acorda com as 
leis da RPC e após as deduções previstas nos 
termos de associação para fundo de reserva, 
contribuições pevídenctárias e bonificações 
dos trabalhadores e funcionários administra
tivos e fundo para a expansãO âas operações. 

Umajolnt venture que esteja equipada com 
tecnologia atualizada a nível mundiaJ poderá 
requerer a redução ou isenção do imposto 
de renda durante os primeiros dois ou três 
anos de operação lucrativa. 

Um participante estrangeiro que reinvista 
seus lucros no território chinês, em todo ou 
em parte, poderá requerer a devolução de par
te do imposto de renda pago. 

Art. 89 As jOint ventures devem abrir uma 
contra no Banco da China ou outro banco 
aprovado pelo Banco da China. 

Asjolnt ventures deverão realizar suas ope
rações cambiárias de acordo com os regula
mentos para o câmbio adotadas pela RPC. 

Asjoint ventures poderão obter recursos pa
ra suas operações diretamente de instituições 
bancárias estrangeiras. 

Os seguros relativos aos empreendimentos 
emj'oint ventures deverão ser realizadas junto 
a empresas seguradoras chinesas. 

Art. 9" Os programas de produção e co
mercialização das joint ventures deverão ser 
encaminhados às autoridades competentes e 
deverão ser implementados através de contra
tos comerciais. 

Na compra de matéria-prima e componen
tes semi-industrializados, bem como combus
tíveis, equipamento auxiliar, etc., asjolnt ventu
res devem dar prioridade a fornecedores chi
neses mas também poderão efetuar compras 
nos mercados internacionais com a utilização 
de seus próprios fundos em moedas estran
geiras. 

AsjoÚJ{ ventures são incentivadas a comer
cializar seus produtos fora da China. Elas po
derão distribuir seus produtos no exterior dire
tamente, por intermédio de seus agentes ou 
através das agências chinesas de comércio 
exterior. Seus produtos também poderã:o ser 
comercializados no mercado interno chinês. 

Sempre qUe necessáriO asjoint ventures po
derão estabelecer filiais no exterior. 

Art. 10. ___ O lucro líquido que um partid-
pánte estrangeiro obtenha por sua quota após 
cumprir com suas obrigações contratuais e 

legais, bem como os fundos que ele receba 
na ocasião em que a joint venture encerrar 
operações ou concluir sua função, poderão 
ser i-emetidos ao exterior através do Banco 
da China de acordo com os regulamentos do 
mercado de câmbio e na moeda que tenham 
sido especificadas nos contratos relativos à 
joint venture. 

Os participantes estrangeiros deverão ser 
estimulados a depositar no Banco da China 
a moeda estrangeira que sejam autorizadas 
a remeter ao exterior. 

Art. 11. Os salários, remunerações e ou
tros renclimentos legítimos ganhos por um tra
balhador ou funcionário administrativo estran
geira de umajolnt venture poderão ser reme
tidos ao exterior através do Banco da China 
após o pagamento dos impostos determina
das pela legislação do imposto de renda da 
RPC e de acordo com os regulamentos das 
operações cambiais. 

Art. 12._ O péljõdo pe co11trat9 para uma 
joint venture poderá ser acertado entre as par
tes levando em conta as peculiaridades do 
ramo de negócios e outras circunstâncias. O 
período poderá ser prorrogado após seu tér
mino por acordo entre as partes, desde que 
obtida a autorização da Comissão de Investi
mentos EstrarlQeiros da RPC. As solicitações 
de prorrogação deverão ser efetuadas seis me
ses antes do término do contrato. 

Art. 13. Em caso de grandes prejuízos, da 
impossibilidade de alguma das partes em 
-cumprir cOm suas obrigações contratuais, de 
razões de força malar, etc., as operações de 
umajoint venture poderão ser encerrradas an
tes da término do prato previsto no contrato 
ou nos termos de associação, desde que obti
da a autorização da Comissão de Investimen
tos Estrangeiros c:la Indústria e do Cçm1érda. 
Em caso de perdas causadas por- quebra de 
contrato por uma das partes no empreendi
mento, as responsabilidades frnanceiras recai
ráo sobre esta parte. 

Art 14. Divergências entre as partes de 
umajofnt ventute que não possam ser solucio
nadas pela diretoria poderão ser resolvidas por 
conciliação o~ arbitragem a ser efetuada por 
uma entidade chinesa ou outra entidades es
cohida em comum acordo pelas partes. 

Art. 15. Esta JeLentra em vigor na data 
de sua promulgação. O poder de emenda é 
conferido ao Con-gresso Nã.clOriat do Povo. 
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COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL COI4 TAII/AN 

(US$ 1.000.000,00) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988(*) 

EXPORTAÇÕES 152,5 -9ó,-l- 92,5 160,0 216,2 265,9 

IMPORTAÇÕES 18,0 8,0 17,2 36,7 22,5 14,3 
16 ) 

SALDO 134,5 8S, I - 74,9 123,3 193,7 251' 6 
(93,5) 

1979 1980 1981 1982 

EXPORTAÇÕES 34,3 32, o 77,6 96,0 

lr-1PORTAÇÕES 11 o 1.3,3 10 8 15 o 
23,3 18,7 66,8 81 'o 

(*) Janeiro a Agosto 

FONTE: Cacex 

TAUfU I 
~DE INGRESSOS DE CWITAIS ESTRANGEIROS US$ 1.000.000 

INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS REMESSA DE lltECUA:tOS .......... 
~--l:~a::~~~ -tE LIXRlS u!~ii" ItM!STI"EN:r:t- ~~"""i.,;'-""""' (I~) 

I II III JV V VI VII 

1!17:J 1.011!17 "" I,Al& 1 ,,. 108. ..., + 1,17~ I ,,. .... ,.1 7 1.311 5 "o >40 I m I • 1.075" 
1975 l.Cl!O, ,.. 1.317" , .. ''" 311 5 + 1.1)67 9 .,,. 1.190, •to' t.a:n • .. ' ,,. . .,.. 1.1'72' 
.,77 1.01" a .,, 1.m1 ,.7 455 I '''a • + 1.071,3 
1978 1.160 6 975. 2.136 o 12.$ I 1.535 ' 1.6di0 o . 476 o 
1n9 1.831 2 7210 2.552 2 35] ' l.»S 7 1.710 2 . ..u , .. 

'·"' 1 
411 2 2.00!j:' I•U 1 7200 .., 1 • ,_,, 2 

1tl1 1.9032 7A1. 2.6U 6 110 ' 1.111 o 1.221 J + T.A2l]: 
1912 1.369 9 1.~' 2.~8 143 o 2.1olt 1 2.28l 1 . .. 1 7 

1983 ,., o .... t.26t a 157 8 1.452 6 1.610. - 3tll.6 
1'JS6 ... I "'1 9622 112l 1.268 2 1.3!0' - •1!',.!__ 
1985 ... , .., . 1.023 I 262. 1.602 1 1.$0 o - .,.. 
,. .. .,5. .... ... o 761 7 1.35(1" 2.112 I - 1.228 ' 
1J87 651 o 616' 1.167 9 ,. o .... 1.215. . )25 

F'QNTE: B•nca C•ntrd do BruU. 
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"LA REPÚBLICA DE CHINA 
La República de China fue fundada el I~ 

de enero de 1912. Su nombre fue promulgado 
en la constitución de la Repúbltca y desde 
entonces no ha sido cambiado; en la actua
lidad se !e conoce también como "China U
bre". 

La capital constitucional de la República de 
China deberia ser Nanking. en Ia parte centro
oriental de China. Durante un período de la 
Guerra Sino-Japonesa, el gobierno central de 
la República de China trasladó su capital de 
Nanking a Chungking, en la provinda de Sze
chuan. Cuando finalizó la guerra con el Japón 
en 1945, Ia capital se trasladó nuevamente 
a su sltio original en Nanking. 

Luego de Ia usurpación de China Continen
tal por parte de los comunistas chinos en 
1949, e! gobiemo central de Ia República de 
China trasladó su capital desde Nanking hasta 
Taipei, en donde pennanece actualmente. Tai
wan es una extensa lsla localizada aproxima
damente a 11 O millas náutlcas (200 kilóme
tros} al sudeste de la costa de Fukien en China 
Continental. Polítlcamente exísten tres unida
des politicas separadas: la Provinda de Tai
wan, la Munlcipalidad de Taipei y la Munici
palidad de Kaohsiung. Estas últimas sondistri
tos especiales bajo la adrninistración directa 
dei gobiemo central. En 1957la sede dei go
biemo provincial de Taiwan, antiguamente en 
Taipei, se traslad6 a la ciudad de Nantou ai 
centro de Taiwan. 

E1 gobiemo central de la República de China 
tiene bajo su firme contrai no solamente la 
Provinda de Taiwan y _las Municipalidades de 
Taipei y Kaohsiung, sino adernás dos _de 
las isla que pertencen a la provinda de Fukien 
(Quemoy y Matsu), así corno también dei dis· 
trito especial administrativo de Hainan (los ar
chipiélagos de Nansha (Spratly) y de Tongsha 
(Pratas), situadas en el Mar dei Surde China). 

Contrariamente al uso común (aunque in
correcto), "Taiwan" no es ei nombre dei país; 
se I;'efiere únicamente a la isla que no es sino 
1.ma provinda de la Repóblica de China, no 
teneindo ninguna otra identidad política. Los 
habitantes tanto de Taiwan como de los de
más territorios bajo el contrai de la República 
de O:tina, son todos chinos y principalmente 
quienes residen en Taiwan, llegaron prece· 
dentes de varias provindas de China. 

Continental en e! trasncurso de los últimos 
300 afies, desde mediados dei siglo .XViL 

Por lo tanto no es apropiado referirse a los 
habitantes de China Ubre únicamente como 
"taiwaneses". China Libre, constituye un punto 
de fusi6n de v~dos grupos etnográficos c hinos 
y cliferentes provindas, quienes tienen sus raí
ces en China, naturalmente. Por eso en un 
sentido nacional y cultural más amplio, los 
habitantes de la República de China son todos 
chinos, de la misma forma como los mexica
nos o los argentinos caen bajo e! denomiria:dor 
común de "latinoamerican9s". 

La Provinda de Taiwan opera bajo e! gobier
no central de la República de China. T eine 
1.m gobemador, otros funcionarias provincia
les y su propia asamblea. Las municipalidades 

de Taipei y kaohsiung tienen sus alcaides y 
consejos munlcipales, mientras que los archi~ 
piélagos de Spratly y Pratas, son gobemados 
por una administración militar establedda en 
junio de 1967, bajo el Departamento General 
de Guerra Política dei ministerio de Defensa 
Per o debido a que la provinda de Taiwan, las 
dos Municipalidades ya citadas y la otra cade
na de lslas son todas entidades locales, sus 
jusrisdicciones están limitadas a ella. Lo mfs.. 
mo se aplica a Ias lslas de Quemoy y Matsu 
que están bajo la jurisdicci6n de la pronvicia 
de Fukie_n y que son gobemadas por magis
trados. Lo relativo a las relaciones exteriores, 
la economia nacional, así como los demás 
asuntos nacionales, son -manejados por el go~ 
biemo central. 

E1 firme propósito de los diecinueve milloM 
nes· de ciudadanos libres de la República de 
China es COmpartir su democra_cia y libertad 
con sus compatriotas de China ContinEintal, -
quienes en la actualidad se encuentran sopor
tando pobreza y privaciones bajo el despótico 
régimento comlmlsta. 

Taiifaffõ-

Bajo el central efectivo de la República de 
China se encuentran: la isla de Taiwan, con 
394 kilórTl_etrOS--de-longitud y un área de 
36."000 KJfómetros (13.-899,7 milias cuadra
das), así como también dos grupos de islas 
situadas precisamente fuera de China Conti
nental: Quemoy, con un área de 150,3 kilórne
tros (58 millas cuadradas) y ~tsu, con un 
área de 28,8 kilómetros 11,1, millas cuadra
das). 

Comprendidas dentro de la jurisdicción de 
la provinda de Taiwan, se encuentran las 64 
pequeiías islas dei grupo de penghu (Pesca
dores), así como otras 23 islas dispersas. 

(Jbjcación 

Taiwan _se encuentra localizada fuera de la 
costa sudoriental de China Continental y sepa
rada de la provinda de Fukien por el Estrecho 
de Taiwan, aproximadamente 200 kilómetros 
(11 O millas náuticas). · 

El extremo sur de la isla se encuentra a 
350 kilómetros (190 millas náuticas) de las 
Filipinas, mientras que e! extremo norte, a 
1.000 kil6metros (580 millas náuticas) ai su~ 
doccidente de!Jap6n. E! centro surde_ Taiwan 
se encuentra atravesado por e! Tr6píco de 
Cárfcer. 

Desde cualquier parte dei mundo resulta 
muy fácilllegar a Taiwan. Dieclseis Iíneas aé~ 
reas intemacionales efectúan vuelos hada Tai~ 
péi, así como de Taipei hacia_cualquiet- otro 
país; exlsten- también varias líneas marítimas 
hasta el puerto de Keelung en Taipei. Kaoh
siung cuenta con un aeropuerto Internacional 
y con el puerto marítimo más grande. En el 
centro de Taiwan, se encuentra Taich1.mg, el 
más reciente de sus tres puertos marítimos 
intemacionales. 

Ef idioma y !Os habitai1tes 
Generalmente hablando, los actuales habi

tantes de Taiwan forman tres grupos princi~ 
pales: 

-Los descendientes de las tribus aboríge
nes originales. 

...-..AqueUos cuvos antepassados llegaron 
hace cientos de alias, 

1
procedentes de China 

Continental. 
- Quienes abandonaron el Continente a 

partir de los afl.os 40, cuya mayoria llegaron 
a Taiwan junto cón elgobiemo central, aproxi~ 
madamente en el afta 1949. - ----

lncluida la Província de Taiwan, así como 
las MunicipaHdades Especiales de Taipei y 
Kaohsiung, la población llegó en 1983 a los 
18,7 millones de habitantes, habiendo sido la 
tasa de crescimiento para dicho alio aproxi
madamente dei 1,6%. La Provinda tenía en
tonces 15,1 millones,la dudad de Taipei más 
de 2,3 millones, mlentras que la dudad de 
Kaohsiung, más de 1,2 millones. 

El Mandarin o dialecto de Pekin-el idloma 
nacional-se ensenã en las escuelas y es habla
do por casi todos los habitantes. Se hablan 

. también los dialectos Fukien y Hakka. Los abo~ 
rígenes hablan su proprlo idioma. 
História 

_LoS primeros pobladores fueron aboríge
nas, procedentes de los Mares dei Sur. Des
pués (aproximadamente en el siglo III d. C.) 
empezaron a llegar los habitantes dei sur de 
China. Sin embargo, no fue sino hasta durante 
ladinastíaSui, dei alio 581 al618d. c:, cuando 
los habitantes dei Continente empezaron a 
emigrar en gran número. 

En 1206 Taiwan se- convirtió en un protec
torado dei lmperlo Chino, empezando a llegar 
en el siglo XVII una _g!an cantidad de personas. 
En 1624, a la -llegada de los holandeses, 
10.000 dlínõs dei Continente se encontraban 
ya viviendo en Taiwan. 

Esta inmigración siguió hasta 1895, cuando 
se iniciá la' ocupaciónjaponesa. Posterlorffien
te, cuando los japoneses _devol_vieron Taiwan 
a Olina en 1945,Ja inmigración coiltinuó. Los 
chinos de todas las provindas y regiones dei 
Continente llegaran a Taiwan er'C erperíodo 
comprendido entre 1948 y 1950, cuando los 
comunistas se encontraban usurpando China 
Continental El g-Obierno central se traslado 
a Taipei y desde allí emprendióla reconstruc
ci6il ec6nólnica, social, política y cultural de 
la Isla. 

Hace cuarenta afias Taiwan tenia una pobla
ción que no· llegaba a los 8 millones de habi
tantes. Era Una s.ociedad aSraria y no habia 
desarroUado aún ninguna inc!ustria. En_ ese 
tieinpo Ia mayoria de personas dei mundo 
UamabS.ii a-la isla "Formosa". Actualmente 
Taiwan cueilta cciil una población casi -dos 
veces y media tnãS-numerosa, a~í como con 
-uno de los niveles de vida más altamente de~ 
sarrollados dei Asia. 

Religí6n 
Fundamentalmente el pueblo chino tiende 

a ser humanltario, pero religlones como el Bu
dismo, el Taoísmo -y el CriStianismo hçm in
fluenciado su sistema de vida. Tradicio
nalmente los chinos han sido siempre indul
gentes_ con todas las creendas. 

E1 Confucianismo, a1.mque no constituye 
realmente una religión, ha ejercido una in-



4488 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Setembro de 1989 

Huencia tan grande en e! pueblo, que sólo 
puede compararse con la ejercida por el Cris
tianismo en el Ocddente. Confudo no af!fmó 
fa inmortalidad, pero establedó un sistema éti .. 
co que ha sido obseJVado a través de 2.500 
aií.os. Prescindiendo de cualquier fillación reli
giosa, todos los chinos pueden ser conside
rados como ConfuciatiiStas.. - -

El Budismo fue introducido de la Jndía a 
China en el aií.o 65 d. C. Buda fue un refor
mador social, así como un maestro religioso. 
La fecha de su nacimiento es observada con 
anímadas ceremonias, en el octavo dia de la 
cuarta !una según el calendario lunar. El Bu
dismo es una creenda benévola que ofrece 
la salvación a través dei mérito, la fe y la luz 
interior. 

El Tao1smo es conocido como la religión 
de la inacción. Su fundador fue Lao Tse, qulen 
vivió en el siglo VI a. C., 20 afiós antes de 
Confucio. Escribió que ''"El Tao eil inactivo; 
sin embargo, todas las cosas están hechas 
basadas en él." El Taoísmo predica que la 
natureza debe seguir su proprio curso. 

China no es un pais Cristiano, pero siempre 
ha estado influenciado por el Cristianismo. En 
cuanto se puede afirmar, el primer católico 
romano en China fue Giovanni da Montecor
vino, quien lleg6 a la corte de los Mongoles 
en 1294. Los misioneros católicos de los siglas 
subsiguientes contribuyeron en gran forma 
para dar a conocer en China la dencia de_! 
Occfdente. Cuatro sacerdotes y un hennano 
de la Orden de los Dominicos trajeron la reli
gión católica a Taiwan, desde Manila, Filipinas~ 
en afio 1626. -

El primier misionero protestante en China, 
fue Robert Morrlson, quien llegó a Cantón en 
1807, mientras que el Dr. James Maxwell, de 
la misi6n inglesa presbiteriana, fue el prirner 
protestante que predicá el evangelio en Tai
wan; eso fue en 1865. 

El Gobierno está organizado de acuerdo 
con la Cónstitución y- basado en "Los Tres 
Principfos dei Pueblo" dei Dr. Sun Yat-sen, 
padre fundador de la República de China. Es
tas tres principias son: Nacionalismo, Demo--_ 
cracia y Bienestar Social. El Dr. Sun, médico 
de profesión, estaba bien documentado en 
cuanto a historia, politica yfllosofia, tanto china 
como occidental y fue basado en dichos cono
cirnientos que fonnu16 su doctrina. 

La forma de gobiemo es la de una República 
con poderes ejercidos por funcionarias elec· 
tos. Su Constituci6n uria de las más Progre
sistas dei Asia - fue puesta en vigor el 25 
de diciembre de 1947. El Gobíemo estabe
lecido bajo la Constitucióil Ctiína posee carac
teristicas únicaS y refleja- foS innovadores con
ceptos políticos dei Dr. Sun Yat-sen. La Consti
tuci6n asegura un gobiemo democrático y ga
rantiza los derechos civiles dei pueblo. 

El gobiemo nacional sigue el sistema es
trucb.lrado en cinco poderes, desarrollado por 
el Dr. Sun. A cargo dei Presidente se encuen
tran los cinco Yuanes; Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, de Controle y de Examen. Las funcio
nes de Jos Yuanes de Contrai y Examen dei 
Gobiemo han sido practicadas en China desde 
hace 2.500 afias, sirviendo el primeiro como 

entidade de vigilancia, en tanto que el último 
realiza un serviço civil que provee personas 
de. mérito para ocupar empleos en el Gobier~ 
no. 

El Yuan l;jecutivo es similar ai Gabinete de 
la mayoria de los países dei Occidente. El pre~ 
sidente dei Yuan Ejecutivo (Primer Ministro) 
es nombr:ado y aprobado por el Presidente 
e la República con el consentfmiento dei Yuan 
Legislativo. Dicho Yuan es responsable ante 
e!Yuan Legfslativo ytiene a su cargo 8 miníste
rios, 2 comlsiones, 3 oficinas, la Administra~ 
ci6n Nacional de Salud, así como varias otras 
agencias. 

El Yuan.Legislativa tiene la funcioón de ela
l>orar las leyes, mientras que ei_Yuan de Cen
tro! los poderes de consentimíento. acusación, 
censura e intervenci6n. EI YuanJudicial super
visa el Consejo de los Altos Jueces, Ias cortes, 
la Corte Administrativa, así como el Comité 
de disciplina de los funcionarias públicos El 
Yuan de Examen supervisa los ministerios de 
Examen y Personal. 

El Gobierno Provincial de Taiwan se en
cuentra en estrecho contacto con el pueblo 
en su vida diaria. Existe una Asamblea Provin· 
cial que es eJecta cada 4 afias. Taipei y Kaoh
siung, tlenen el range de Ciudades Especiales 
y son iguales en categoria a la Provinda de 
Taiwan. Los miembros de los Consejos de 
ambas ciudades son eJectas por su Asamblea 
Constituyente. 

Lo que es la pravü 1cia para el Gobiemo Na
cional, lo son las ciudades y municipios para 
con la Provinda. A partir de 1951 fue implan
tado el auto-gobiemo en Taiwan. El nivel de 
gobiemo que tiene mayores relaciones con 
el pueblo no es únicamente_el eJecto por él, 
sino también el seleccionado de entre sus pro
pias comunidades. 

El Kuo Ming Tang o Partido Nacionalista 
de China, establecido por e! Dr. Sun, ha sido 
el partido político governante durante el más 
de media siglo de existencia de la República. 
Existen otros_ dos_ partidos que disfrutan de 
la misma categoria que el Kuo Ming Tang: 
e! Partido de La Juventud de China, fundado 
en 1923 y el Partido Socialista Democrático, 
que data dei afio 1932. 

El Presidente es electo por la Asamblea Na~ 
cional, para un periodo _de seis aftos. Los nom
bramientosllegan a la Asamblea provenientes 
de los partidos políticos. La República sola~ 
mente ha tenido tres presidentes: Chiang Kai~ 
shek, eJecto por primera vez en 1948 yreelecto 
posteriormente en 1952, 1960, 1966 y 1972, 
hasta su f~lecimiento en Taipei en 1975, a 
la mitad 4e este ó.ltimo período, habiendo sido 
subs.ftuido por el vice presidente de ese enton· 
ces, Yen Chia-kan, quien en 1978, al finalizar 
su gestión, declinóla reelección, recomendan
do como candidato ante el Kuo Ming Tang, 
ai entonces Primer Ministro, Chiang Ching
kuo, que había sido nombrado por dicho par
tido y electo posteriormente por abrumadora 
mayoría por parte de la Asamblea Nacional. 
En 1984, ai terminar su primera gestión, fue 
reelecto para ocupar un segundo período pre
sidencial. 

El proceso electoral opera de tal manera 
que los _candidatos puedan participar ya sea 
en forma independiente o bíen nombrados 
por los partidos políticos. El período de la com
pana electoral dura dos semanas y la mayoría 
de gastos _de la misma son pagados por un 
fondo público, de manera que una persóna 
pobre pueda competir contra una rica. Se inci
ta a los candidatos a que realicen campafias 
limpias y apoyadas en plataformas construc
tivas, en lugar de la critica negativa a1 Gobíer
no, por parte_ de sus oponentes. La votación 
se efectúa por media de votos secretos. 

Los dere_chos_ civiles como la libertad de 
prensa, de domicilio, de palabra y de religión, 
están garantízados por la Constitudón. Los 
habitantes tienen libertad de reunión, así como 
de crlticar al Gobiemo, Tienen También el de
recho a Ia propiedad privada, a trabajar, a ir 
a donde les plazca, a apresentar solicitudes 
o quejas en contra dei Gobiemo y a recibir 
una compensadón en caso de sentencias ile
gales. Disfrutan también de los privilegias de 
elecclón, amonestación, iniciativa v referén~ 
dum." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
- O requerimento de V. Ex' será regimen~ 
talmente atendido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente e Ses. Sena~ 
dores, o assunto que me traz hoje à tribuna 
deveria ser tratado na Comissão de Consti· 
tuíção, Justiça e Cidadania na última teunião. 
Infelizmente, coma· não houve possibilidade 
de fazê~lo, trago-o a Plenário, e pediria a aten· 
ção dos Srs. Senadores, porque acredito ·seja 
do maior interesse_ do nosso Senado, princi
palmente pediria a atençao dos juristas da Ca
sa: 

Nos termos do art. 247, do Regimento 
Interno do senado Federal, proponho 
que seja eriCaffitnhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa a presente -

Indicação 

a fim de que esse Colegiada se pronun
cie, conclusivamente, e - sendo o caso 
- formule proposição pertinente, sobre 
o seguinte assunto: 

I. Recente julgado do Supremo Tribu
nal Federal (Recurso Extraordinário n9 
116.750.5-DF), interpretando o alcance 
do disposto no art. 69 da Lei n9 4.717, 
de 29 de junho de 1965, entendeu que, 
todas as vezes que ação popular tiver por 
objeto a decretação de nulidade de ato 
praticado com base numa norma jurídica 
tida por ilegal ou inconstitucional, todos 
os Parlamentares que colaboraram para 
a transformação do projeto em ato nor~ 
mativo são, necessariamente, sujeitos 
passivos do processo. 

2. Com base no precedente citado, 
vêm os Congress1stas sendo indiscrirni· 
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nadamente chamados a integrar relações 
jurídicas processuais decorrentes da pro
positura de ações populares, pelo simples 
fato de terem estado presentes ao pro
cesso de votação de proposições legisla
tivas, algumas aprovadas por intermédio 
de voto de liderança, cuja constítudona
lidade ou legalidade é questionada no 
âmbito judidal (v. Ação Popular n? 
V-337/86 onde foram citados dezenas de 
Congressistas - Diário ·de Justiça da 
União de 27-7-89). 

3, ComO se pode facilmente verificar, 
a interpretação extensiva do art. & da Lei 
n' 4.717/65 pode vir a traósformar em 
letra morta a garantia inscrita no csput 
do art. 53 da Constituição, segundo o 
qual: 

"Art 53. Os DeputadOs e -SenadOres 
são_ invioláveis por suas opiniões palavras 
e votos." 

4. Parece-nos, destarte, que a legisla
ção vigente está a merecer reparos, nãO 
para isentar quem quer que seja de res
ponsabilidade por atas dolosos ou culpo
ses. mas para assegurar a indispensável 
independência política no exercício da re
presentação popu1ar. 

Os atos regularmente praticados, seja 
na qualidade de membro de Poder, seja 
na qualidade de agente público, que im
pliquem manifestação de vontade, opi
nião ou voto devem permanecer imunes 
ao criVo judicial pela simples razão de 
estarem fundamentados ernjuÍZ"o de valor 
eminentemente subjetivo, não raro ba
seados em critérios de oportunidade e 
conveniência, imPossíveis de serem obje
tivamente avaliados. 

5. Pelo exposto, formulo a presente IN
DICAÇÃO para o pronunciamentO con
clusivo da Comissão competente, na for
ma regimental. 

Anexos a este parecer seguem o Recurso 
Extraordinário rt' 1 16, com o acórdão do Su
premo Tribunal Federal, e_ uma relação publi
cada no Diário Oficial da Uníão, em que deze
nas e dezenas de Deputados e Senadores fo· 
ram indiciados a respeito de uma votação 
ocorrida no plenário do Congresso Nacional, 
onde houve exclusivamente voto de üderança 
e todos os que estavam no recinto do Con
gresso Nacional foram indiciados. 

Acredito ser isto da maior importância para 
nós. Precisamos verificar, em primeiro lugar, 
se _há condições de chegarmos a uma condu
são a respeito da matéria. Se pudermos pelos 
meios normais, pelos caminhos normais, pe
los caminhos jurídicos, predsamos modificar 
esta interpretação ou modificar a própria legis
lação. O que não é possível é continuar nessa 
sibJação, porque, se permanecer esta interpre
taçãO; vou propor um projeto e pediria a aprow 
vação desta Casa e da Câmara, acabando com 
o voto de Li<:f$rança, porque s6 quero ser res
ponsável pelos meus atas e não pelos atas 
praticados por terceiros, atendendo à legisla
ção em vigor, mas dos quais não tomo parte. 

Considero que essa indicação mereça a 
atenção da Casa, mereça a atenÇão principal--

mente dos juristas da Casa, para que este as
sunto seja examinado com a rapidez neces· 
sária. Devemos tratar desta questão imediata
lilehte, porque estamos perdendo aquilo que 
a Constituição determinou, uma vez que não 
estamos mais invioláveis pelos nossos voto_s. 
As nossas opiniões, agora, não têm mais O 
respaldo e as garantias que a Constituição: · 
no seu art:. 53, procurou -dar. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. EX um 
aparte? _ 

O SR. JOTAHY MAGALHÁES - Com 
muito p_r~er, n9_bre Senador. 

O Sr. &lison Lobão- Se V. Ex:!' me per
mite, em primeiro lugar gostaria de fazer tam
bém- ritTnfia ·a iniciativa de V. ~Em segundo 
lugar, se não obtivermos êxito, como oQserva 
o ·eminente Sen"ador, aléin do projeto que se 
propõe V. Ex~ apresentar, extinguindo a figura 
do voto de Uderança, penso que terlamos que 
ir até um pouCõ além, que seria a revogação 
do dispcrsitivo que 'l::oncede aos Parlamentares 
a Imunidade e a inviolabilidade. De outro mo
do não poderemos mais trabalhar na nossa 
função transcendental de legisladores do País. 
Portanto, V. EX' tem toda a razão e o louva 
pela iniciativa, que é oportuna. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Agra. 
deço a V. Exl' pela so~darledade, porque, na 
realidade, nós temos que ter uma decisão. 
Não pode ser esquecida na gaveta de ninguém 
essa indicação. 

O Sr. José Ignádo Ferreira - Permite 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOTAHY MAGAI.ffAEs- Com 
muito prazer, nóbre ·senador. 

O ,Sr. José lgnádo Ferreira -Nobre Se
nador Jutahy Ma_galhães, nQ desdobramento 
da manifestação do eminente Senador Edison 
Lobão, também peçQ vêrua a V. Ex!' para fazer 
minhas as suas palavras, _e minha também 
a iniciativa que V. _Ex!' tomou. Chego a ir mais 
a1ém. Ainda que não tivéssemos o predica~ 
menta da inviolabilidade e da imunidade, não 
se poderia trazer um Parlamentar para integrar 
o pólo passivo de uma lide, porque se trata 
de um assunto de mérito. Jndusive V. EX" aca· 
bou de aludir a esta questão. Tem os aqui um 
Poder, e ainda que os seus integrantes não 
gozassem desse preclicamento da imunidade, 
da inviolabilidade, não poderia outro Poder in
gerir nas questões de mérito tratadas aqui. 

A mesma coisa ocorre c!jm o Judiciário, 
quandO examina questões de mérito do Exe-
cutivo. O Judiciário só pode ater-se a questões 
de natureza formal, Se o ato administrativo 
foi praticado atendendo a determinados requi
sitos., .s~ .esseS requisitos foram ou não obede
cidos. Disso o. Judiciário pode indagar. Po
rém, o Judiciário não pode penetrar em ques
tões de mérito, o.u seja, questões de oportu
nidade e conveniência, porque seria permi· 
tir-se um, Poder a ingerência sobre outro, e, 
então, não teríamos mais a nivelação dos Po
deres. e o princípio da interdependência deles._ 
Tería-mos um Poder, que seria um Poder 
maior, podendo ingerir nas questões de forma 

e nas questões de oportunidade e conveniên
cia, que são questões puramente de mérito. 
Portanto felicito V. Ex;!' por esta iniciativa. Acho 
que hipoteticamente, racioçinando pelo ab
surdo, se se entendesse internamente, aqui, 
no Senado, que __ s.e poderia proceder desta 
forma, ou seja, que se poderia trazer um Parla
mentar para integrar o pólo passivo de uma 
lide, _ainda assim o Judiciário não teria a pre
tensão, porque isso seria francamente incons
titucional, de ingerir nas coisas de mérito aqui 
tratadas. Meus parabéns a V. _Ex!' por esta ini
ciativa. __ 

o SR.-JufAHY.MAGALHÁEs - Agra· 
deço a V. Ex" nào apenas a a solfdariedade 
como as explicações, e por Isso pedi a atenção 
dos juristas da Casa, porque é uma questão_ 
eminentemente jurídica, além de política. Com 
a colaboração de V. Ex e de outros Srs. Sena
dores, teremos a oportunidade de nos debru~ 
çzcr sobre este o$5unto e agir de acordo com 
as necesgjdades, e, dada a urgêricia, acredito 
que chegaremos a uma boa solução. 

Era eSte assuiito;Sr. Presidente, que eu que
ria tratar hoje neste dia, sexta-feira, quando 
nós aqu~ com um nú:rri.ero mclis reduzidO de 
Senhores, abordamos assuntos do maior inte
resse para o País. 

Este-asSimto deveriã ter sido tratado ontem 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania No entanto, como não houve quorum 
na reunião dessa Comissão, estou_ dele tratan~ 
do aqui, no Plenário, e pedindo a todos, não 
apenas os componentes da Comissão dti JuS
tiça, estou pedindo a todo o Plenário do Sena
do Federal atenção para esta rnatéiia._ (Muito 
berilQ . . - . . 

DOCUMENTOS A Ql/E SE REFERE 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU 
DISCIJRSO: -·- ··~ 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

SERVIÇO DE JllRISPRUDtNCIA 
Ll./25.11.88 

EMENTÁRIO N•I.525 -'--5 

2!-10--1988 

Segurida Turma 

RECURSO EX!RAOROINÁRIO N• 116.750-5 
-Distrito Federal 
Recorrentes: Rudy Maurer e OtJtrQ 
Recorridos: Pedro Maurino Calmon Mendes 
e_outro 

Ementa: -AçBo PopuJar: ResOiução do Se.
nad9 Federal, aprovado em Plenário, com ba
se no qual foi baixado ato pela Mesa Diretora, 
que fiXOU claros na lotação das Categorias 
Funcionais do Quadro de Pessoal do Centro 
Gráfico do Senado Federal e aproVou o erl.qua
dramento dos servidores optantes. 

Exclusão dos Servidores não optantes_ do 
pólo passivo da ao;;:ão. 

_Quanto aos Senadores que participaram da 
aProvação da Resolução, -São leQ"itimados co
mo partes passivas na ação popular. A$ autori
dades mencionadas no artigo 69 da Lei 
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4. 717/65 são quaisquer autoridades, inclusive 
as do Poder Legls1ativo. 

Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em segunda turma, na conformidade 
da ata do juJgamento e das notas taquigráficas, 
por unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e lhe dar provimento nos termos do 
voto do Ministro Relator. 

Brasília, 21 de outubro de 1988.- Djací 
Falcão, Presidente- Carlos Madeira, Relator. 
Relator. O Senhor Ministro Carlos Madeira 
Recorrentes: Rudy Maurer e outro 
Recorridos: Pedro Maurino Calmon Mendes 
e outro 

RElATÓRIO 

O Senhor Ministro Carlos Madeira- Contra 
a Mesa do Senado Federal e seu Presidente, 
Senador Moacyr Dalla, foi proposta ação po
pular visando a declaração de nulidade do Ato 
n'~ 87, de 19-12-84, que focou o número de 
claros na lotação ideal categorias funclona[s 
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do 
Senado Federal e aprovou o enquadramento 
nominal dos servidores que optaram, nos ter
mos do art. 69 e seus parágrafos do Ato n9 
25/84, da Comissão Diretora; bem assim do 
Ato n9 88, da mesma data, que aprovou a 
relação nominal dos servidores não-optantes. 

Pedida a citação do Presidente da Mesa do 
Senado Federal e a intimaçãO do Procurador 
da República, foi a ação contestada pelo Sena
dor Moacyr Dalla. Contestaram também os 
servidores do Centro Gráfico do Senado Rudy 
Maurer e Paulo Mamede Merçon, sustentando 
a litisdenunciação dos demais integrantes da 
Comissão Diretora do Senado, que editaram 
o Ato n"' 25, autorlzativo dos Atas n"'' 87 e 
88, da Presidência da Casa, ássim como os 
membros do Senado que aprovaram a Reso
lução n9 66, de 1984, que deu base aos referi
dos atas. 

O Juiz Federal, no despacho saneador, não 
atendem ao pedido de chaçáo dos demais 
integrantes da Mesa 

Dessa decisão agravaram de instrumento 
os contestantes, sustentando que a não inte
gração da lide pelos demais membros da Me
sa do Senado, e pelos Senadores que aprova
ram a Resolução n9 66, malfere o disposto 
no art. 69 da Lei rJ9 4.717/65. Pleitearam tam
bém a exclusão da relaçáo processual, dos 
servidores celetistas do Cegraf que não aceita
ram o enquadramento preisto nos atas impug
nados. 

A segunda Turma do Egrégio Tribunal Fe
deral de Recursos deu pardal provimento ao 
agravo, para que figure no pólo passivo da 
ação a Mesa Diretora do Senado. E em embar
gos de declaração, afirmou a qualidade de 
assistente litisconsorcial da União Federal. 

Irresígnados, os agravantes interpuseram o 
presente recurso extraordinário, como funda
mento na alínea a do inciso m do art 119 
da Constituição, alegando que o acórdão re-

corrido neQou viQência ao artii:Jó 69 da Lei n9 
4.717/65, por exCluir do pólo passivo da ação 
os cinqüenta senadores que deveriam figurar 
como litiscõnsortes necessárioS, já que partici
param da aprovação da Resolução n~ 66, que 
deu base aos atas impugnados pelos autores 
populares, assim como por não excluir os ser
vidores não-optantes, que, por isso mesmo, 
não foram beneficiados por aquele ato. 

O recurso não foi admitido, mas provi o 
agravo interposto do despacho do Vic~Pre
sidente do Tribunal Federal de Recursos, para 
melhor exame da hipótese. 

Os autos subiram com as razões dos recor
rentes. 

É_o relatório. 
O Senhor Ministro carias Madeira (Relator) 

-No que concerne aos servidores não optan~ 
tes pelo regime instituído pelo Ato n? 25/84 
da Comissão Diretora do Senado Federal, tem 
inteira procedência a irresignação. 

Aação popuJar pode ser proposta- segun
do dispõe o art. 69 da Lei n9 4.717/65, contra 
as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no art. 19, a simuJtaneamente, contra 
as autoridades, funcionários ou administrado~ 
res que houverem autorizado, aprovado, ratifiw 
cada ou praticado o ato impugnado ou que, 
por omissas, tiverem dado opÕrtun!dade à le~ 
são, e, ainda, contra os beneficiários diretos 
do mesmo. 

Só os servidores que optaram e foram en~ 
quãdrados no regime estatutário, na -forma 
dos atas impugnados, são partes passivaslegi
tirhadas a figurar na relação processual. Não 
os que não optaram e não se beneficiaram 
das efeitos daqueles atas. 

Dessa forma, não devem ser_ incluídos na 
ação. 

Quanto à pretensão ao chamamento dos 
cinqüenta Sen~dores que aprovaram em Pie~ 
nário, a Resolução n9 66; de -1984, a jurispru~ 
dência e a doutrina o autorizam. Já em 1966, 
Barbosa Moreira, comentando a Lei n9 

_ 4.717/65, em trabalho publicado na Revista 
de Direito AdmirUstrativo, aludia a possibili
dade da ação popular ser dirigida contra ato 

_ legislativo, sustentando que "o diploma reguw 
lador não foi expresso a respeito, mas não 
há porque deixar de entender Jatu sensu a 
palavra "atas", no arl 19, a semelhança do 
que se dá com relação a tantos outros textos, 
v.g., o art &, parágrafo único, da Constituição 
de 1946 (c_fr. o art. 1~' da Lei n~' 4.337, de 

_19 de junho de 1964)". E prosseguiu: "Quid 
juds, aí,- nó tocante à legitimação passiva? As 
autoridades a que faz menção o art. 69 da 
Lei n9 4.717 são quaisquer autoridades- le
gislativas, inclusive - e têm de ser citadas; 
~quanto a isso, não há dúvida". (RDA 85/399). 

José Afonso da Silva também sustenta que 
a lei não discrimina.· "Qualquer autoridade, 
portanto- diz ele - que houver participado 
do ato impugnado- autorizando-o, aprovan· 
do-o, ratificando-o ou praticando-o - deverá 
ser citada para a den1and8 popular, que vise 
anulá-lo. Assim, desde as autoridades mais 
elevadas até as de menor gabarito estão sujei
tas a figurarem como rés no processo da ação 
popular. Nem mesmo o Presidente da Repú-

blica, ou o do Supremo Tnbunal Federal, ou 
do Congresso Nacional está imune de ser réu 
nesse processo". (Ação Popular Co_nstitl!_cio--
nal, 1968, p. 197). - · 

Nem se diga que, ao votar aprovar a Resolu· 
ção n? 66, os SenadOres exerceram pura ativi
dade _legislativa. Como lembrava Pontes de 
Miranda, " em direito constitucional, resolução 
é a deliberação que uma das câmaras do Po· 
der Legislativo, ou o próprio Congresso Nacio
nal toma, foram do processo de elaboração 
das leis e sem ser Lei". (Comentárfos à Consti· 
tuição de 1962, Tomo UI, p. 89). E Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho adianta citando José 
Afonso da Silva: "Conhecida dos Regimentos 
Internos do Congresso e de suas casas, a reso· 
lução, que não era prevista na Constituição 
anterior, destinava-se a regulamentar matéria 
de interesse interno (político ou administra
tivo) de ambas as Casas em conjunto ou de 
cada uma delas em particular". (Do processo 
legislativo, p.20f). 

As resoluções normativas ou individuais -
observa Hely Lopes MeireUes - são sempre 
atas inferiores ao reguJamento e ao regimento, 
não podendo inová-los ou contrariá-los, mas 
unicamente complementá-los e explicá-los. 
Seus efeitos- podem ser internos ou externos, 
conforme o campo de atuação da norma ou 
os destinatários da providência concreta". (Di
reito Administrativo Brasileiro, 12~ edição, p. 
142) 

No caso presente, a Resolução 66 tein o 
seguinte teor: 

"Art. 1' Os arts. 512, 513 e 514 do 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, 
de 1 O de novembro de 1972, passam a 
vigorar com as seguintes alterações; 

"Art. 512. O Centro-áe-lnfoiinátiCa e 
Processamento de Dados do Senado Fe
der.al - Prodasen - e O Cen'tro Gfáfico 
do Senado Federal - Cegraf, gozarão 
de autonomia administrativa e financeira 
nos termos do art 172 do Decreto-Lei 
n9 200, de 25 dé fevereiro de 1967, com 
a redação dada pelo Decreto-Lei n~ 900, 
de 29 de setembro de 1969, observadas 
as normas estabelecidas em atas pró
prios, que disciplinarão, entre outras ma
térias, as referentes aos desdobran1ento 
da estrutura administrativa, à natureza, or· 
ganização e-atribuições dos cargos e em-. 
pregos e o regime jurídico do pessoal, 
obedecidas a estrutura de administração 
e disposições específicas estabelecidas 
neste regulamento administrativo. 

§ 19 Os atas própriOs referidos neste 
artigo, e suas: alterações, serão aprovados 
pela Comissáo Diretora' do Senado Fe
deral. 

§ 2'1 A autonomia fmanceira do Pro
dasen e do Cegraf será assegurada na 
forma do § 29 do art. 172, do Decreto-Lei 
n9 200; de 25 de fevereiro de 1967, com 
a nova redação dada pelo Decreto-Lei n9 
900, de 29 de setembro "de 1969, ficando 
a Comissão Diretora do Senado -Fedefal 
autorizada a instituir fundos especiais, de 
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natureza contábil, a cujo crédito serão le
vados todos os recursos vinculados às 
atividades desses órgãos. orçamentários 
e extra-orçamentários, lnclusiv_e a receita 
própria. 

§ 39 A Com!Ssao Diretora do Senado 
Federal determinará a inclusão, anual
mente, no Orçamento do Senado Fede
ral, de dotações destinadas a ocorrerdes
pesas do Prodas_en e do Cegraf, as quais 
constituirão recursos dos fundos espe
ciais a que se -refere o parâgfafO anterior. 

§ 49 Os orçamentos, bem como 
suas alterações no decorrer do exercido, 
relativos aos fündos especiais a que se 
refere o § :29 deste artigo, serão elabo
rados com observânda da mesma siste
mática do Orçamento Geral da União e 
aprovados pela Comissão Diretora do Se
nado Federal. 

§ 51' Será apresentado, mensalmen
te, ao 19 Secretário do Sêi-tado, um relató
rio de auditoria sobre as contas do Proda
sen e do Cegraf. 

Art 513._ Os Conselhos de Supervi
são do Centro Gráfico do Senado Federa] 
- Cegraf e do Ceritro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Fe
dera] - Prodasen, serão presididos por 
wn membro da Comissão Diretora, por 
esta indicado e integrados, cada um, por 
quatro membros designados pela Comis
são Diretora, dentre funcionários do Se
nado Federal, em atividade, e pelo Dire
tor-Executivo respectivo, na qualidade de 
membro nato. 

Parágrafo único. O Diretor-Executívo 
do Prodasen e o do Cegraf não terão direi
to a voto nas reuniões dos respectivos 
Conselhos de Supervisão. 

Art. 514. O Diretor-Exicutivo do 
PRODASEN e o do CEGRAF serão irldi
cados pelos respectivos Conselhos de 
Supervisão e nomeados ou admitidos pa
ra cargo ou emprego de direção previsto 
no Quadro de Pessoal específico, pelo 
Presidente do Senado, ouvida a Comis
são Diretora, de conformidade com o re
gime jurídico previsto a ser estiilielecido 
nos atas próprios. 

§ 1 ç O emprego ou cargo a que se 
refere este artigo poderá ser exercido por 
servidor do Quadro Pessoal do Senado 
Federal. 

§ 2~ Na hipótese de emprego de di
reção, regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, o servidor contra
tado nas condições do parágrafo anterior, 
enquanto permanecer nessa situação, fi
cará afastado do seu cargo efetivo e, em 
conseqüência, do respectivo regime esta
tutário, sem prejuízo dos direitos à pro
gressão e ascensáo funcionais, na forma 
da regulamentação específica, e do côm
puto de tempo de serviço para os efeitos 
de aposentadoria _e disponibilidade. 

§ 3• ...................................................... - .. 

§ 4• 
§ 5• :::::::::::::::::::::::::::=... :::= 

_Art. 29 Na hipótese de modificação do 
atual regime jurídico de qualquer dos órgãos 
de que trata esta resolução, o ato próprio dis
porá sobre a opç~o_ pelo_ novo sistema, garan
tida ~9s não _optantes a permanência na situa
ção em que se encontram, integrados os res
pectivos empregos na parte suplementar do 
Quadro Permanente do órgão próprio de lota
ção, para fins de extinção à medida em que 
vagarem. 

Parágrafo único. Verificada a modificação 
do regime jurídico previsto neste artigo, a 
tràfisformação dos empregos dos seiVidores 
optantes, em cargos de idêntica natureza, far
se-à mediante Ato da Comissão Diretora do 
Senado Federal. 

Art. 39 A Comissão Diretora do Senado 
Fed~ral disporá sobre a execução desta reso
lução, no prazo de 60 (sessenta) dias, contaM 
dos de sua publicação. 

Arl 49 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua pubficação. 

Art. ~~ Revogam-~e- as disposições em 
contrário," (fls. I O I) 

A Resolução é de 19 de novembro de 1984 
e o Ato n9 25 da Comissão Diretora é de 29 
do mesmo mês e ano. Lê~se nesse Ato:-

"A ComiSsão Diretora do Senado Fe
deral, no uso de sua competência legaJ, 
resolve: 

Art 19 O Q:!J(JdrQ de Pessoal do Cen
tro Gráfico do Sertado Federal- Cegraf, 
aprovado nos termos do Ato da Comissão 
Dfretora n99, de 1974, passa a ter a estru
tura constarite do Anexo f deste Ato. 

Parágrafo único. A estrutura a que se 
refere este artigo reúne Grupos de Cate
gorias Funcionais, integrados de j::)asses 
de cargOs efetivos; Grupo de Cargos de 
confiança de direção e assessoramento 
superiores (DAS) a que correspondem ní
veis de vencimento; e Relação de Fun
ções Gratificadas, discriminados nos va
lores constantes das Tabelas A, B, C e 
D, do Anexo I, deste Ato. 

Art. 29 O Enquandramento nas Cate
gorias a que_ se refere o art 1 ~ far-se-á 
na Referência de valor igual ao do salário 
que esteja percebendo o servidor ou; na 
inexistência dessa, na de valor imediata
mente superior dentro da classe que lhe 
competir na respectiva Categoria FunciO
nal, nos termos das indicações constan
tes do Anexo n deste Ato. 

§ }9 No caso de inexistência, na clas
se da Categoria indicada para enquadra
mento do servidor, de Referência de valor 
igual ou superior ao salário que esteja 
percebendo, será ele posicionado nessa 
Oasse, na Referência de valor mais próxi
"inó ao de- seU salário, assegurando-se-lhe 
como vantagem pessoal, nominalmente 
indentificável, a percepção da diferença 
entre_ o va_lor da respectiva Referência e 
o do salário que esteja auferindo. 

§ 2? A diferença a que se refere o· 
parágrafo anterior, sobre a qual não inci
dirão qualquer rriajorações sali:uiais ou 
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vantagens, será descontada do montante 
da retribuição mensal que o servidor ve
nha a fazer jus por motivos de horas-ex
tras, Gratificação Especial de Desempe
nho ou quaisquer outros estipêndios refe
rentes a_servíços extraordm~os. 

§ 3?- -A diferença Caracterizada como 
vantagem, nominalmente identificável, 
será absorvida pelos futuros aumentos 

- gerais de vencimentos, na razão de 20% 
(vinte Por -cento) de seu valor. 

Art. 39 Constituem requisitos para in
gresso nas CategOrias Funcioriais cons
tantes do Anexo I, ressalvados os enqua
dramentos previstos no Anexo II, deste 
Ato, além dos previstos nas instruções 
reguladoras de concursos, os ·seguintes: 

1-para as Categorias Funcionais do 
Grupo-OutraS Atividades de Nível Supe
rior, diploma ou certificado de conclusão 
de curso superior ou habilitação legal 
equivalente correlacionados com as abiM 
bulções das Categorias Funcionais; 

11 ~para a Categoria Funcional de 
Técnrco de Apoio Administrativo, diplo
ma ou certificado de conclusão de curso 
superior ou habilitação legal equivalente 
correlacionados com as atribuições da 
Categoria Fuilcional; 

111- para a Categoria FundonaJ de lns
petor de Segurança, diploma ou certifi
cado de conclusão de curso superior de 
Bacharel em Direito; 

IV-para a Categoria Funcional de 
Técnico de Apoio Industrial, diploma ou 
certificado de conclusão de curso supe
-rior em Comunicação Social ou habili
tação legal equivalente. 
V- para as categorias Funcionais de 

Assistente Administrativo e de Assistente 
Industrial, certificado de conclusão de 29 
grau ou de nível equivalente; 

VI- para as Categorias Flindomiis de 
Agente de Serviços Administrativos e de 
Agente d~_Servfços Industriais, Certifica
do de conclusão do 19 grau ou de nível 
equivalente. 

·vu-para as Categorias Funcionais de 
Agente de Segurança e de Agente de 
Tfans}Jõifes, certificado de conclusão de 
cur~ de 19 grau ou de nível equivalente; 

Art 49 As especificações de classes 
das Categorias Funcionais dos Grupos 
- Direçâo e Assessoram ente Superiores, 
Outras Atividades de Nível Superior, 
Apolo Administrativo e Apoio Industrial, 
do Quadro Permanente a que se refere 
o Art. 1?, parágrfo único, são as cons
tantes do Anexo III deste Ato. 

§ 19 As especificações de Casses re
feridas neste artigo serão objeto de per
manente atualização, em face de altera
ções do respectivo conteúdo ocupacio
nal, mediante identificação e proposta do 
Diretor Executivo do Cegraf. 

Art se Para provimento por meio de 
concurso público, ascensão ou progtes
~o funciona], de cargos cujos 9cupantes 
em decorrência das especificações de 
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classes venham a desempenhar ativida~ 
des próprias de profissões regulamenta
das, será exigida a correspondente habili
tação profissional, técnica ou especiali
zada. 

Art. 6"' Os atuals servidores deverão 
formalizar, junto à Seção _de Pe~soal do 
Cegraf, no prazo de 15 (quinze) dias, op
ção pelo novo regime jurídico e enquan
dramento, na forma prevista neste Ato. 

§ 19 Aos servidores optantes, enqua
drados nos termos deste Aro, aplicar-se
ão as disposições do regime estatutário 
previstas no Regulamento Administrativo 
do Senado Federal (Resolução no 58172 
e suas alterações). 

§ 29 Aos Servidores que não opta
rem na forma prevista no caput deste 
artigo, será asségurada a extensão das 
vantagens deferidas ao optante de igual 
emprego, aplicando-se-lhes para esse 
efeito as prescrições do art. 2<:>, como se 
optantes fossem, vedada, em qualquer hi
pótese, a percepção de remUneração su~ 
perior à atribuída ao optante enquandra
do, de igual emprego. 

§ 39 Os emprégos ocupados pelos 
servidores não optantes serão indlÚdos 
em Quadro Suplementar e serão extintos 
na medida em que vagarem. 

§ 49 Aos servidores nas condições 
do parágrafo anterior aplicar-se-á unica
mente o regime juridico da Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação comple
mentar. 

Art 79 A lotação ideal e o enquadra
mento nominal, nas Categorias Funcio
nais a que se referem os Artigos 19 e 2~' 
deste Ato, serão fixados mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal. 

Art. 8~" Os efeitos finaricelfoS da apli
cação deste Aro, terão vigência a partir 
de 1 <> de janeiro de 1985. 

Art 91' Este Ato entr.a em vigor na da
ta de sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se disposições em 
contrário." (As. 96-97.) 

Vê-se, assim, que o Ato n9 25 da Mesa Dire
tora é simples deliberação em cumprimento 
das normas traçadas na Resolução no 66. Com 
base nessa tessitura normativa foram baixados 
os Atos n9' 87 e 88, pelo Presidente do Senado 
Federal. 

Explicitado o processo decisório que ense
jou os Atas considerados lesivos no patrimó
nio público, força é reconhecer que os Sena
dores que participaram da aprovação da_ Reso
lução n9 66, de 1984, são IeQitimados como 
partes passivas na ação popular. Por isso de-
vem ser citados. 

Daí porqUe Conheço dO reCUrsO e lhe dou 
provimento. 

É o meu voto. 

EXJRATODAATA-

RE 116.750-5-DF 
Rei.: Ministro Carlos Madeira, Recte.: Rudy 

Maurer e outro (Adv.: M11ton de Melo). Recdos.: 

Pedro Maurino Calmon Mendes e outro (Adv.; 
Pedro Maurino Oamon Mendes). 

f?ecis_áo: Adia9o __ o julgamento por haver 
pedido vista o Ministro Célia Borja, depois do 
voto do Relator que conhecia do recurso e 
lhe dava provimento, 2~ Turma, 2-9-88. 

Pre:siQênç_ia _do Senhor Ministro Djaci Fal
cão. 

Presentes à sessão os Senhores Ministros 
Aldir Passarinho, Francisco Rezek, Carlos Ma
deira e Célio Borja. 

Subproc::urador~Oeral da República, o Dr. 
Mauro Leite Soares. - Hélio Francisco Mar
ques, Secte$'ío. 

VOTO VISTA 

O Sr. Ministro Cé1io BorJa ...::_-A fim d~ rea~~ 
"ªr a memória dos fatos e das questões jurídi
cas discutidas nesta causa, leio o relatório e 
o voto do eminente Ministro-Relator Carlos 
Madeira. 

Acompanho o Exm9 Senhor Ministro Carlos 
Madeira, Relator, assim na fundamentação, 
como na conc::lusão de seu voto. 

Se se cuidasse_ de lei em sentido formal, 
criadora de regra de direito de conteúdo uni
versal, não me pareceria possível fazer figufar 
no pólo passivo da ação popular os membros 
do Senado Federal que a aprovaram e, assim, 
concorreram para a sua edição. 

Tal não é o caso, como demonstrado no 
voto do Ministro Carlos Madeira: cuida-se de 
ato materialmente administrativo que assume 
a forma de resolução e tem efeito Interna cor
paris. 

Quanto à exclusão dos funcio-náriÕs listados 
no AtO nç -8ai84 também acompanho Sua Ex
celência. 

Conheço e provejO ã recurso. _ 

EXIRATODAATA 

RE 116.750-5-DF 
Rel.: Ministro Carlos Madeira. Recte.: Rudy 

Maurer e __ outro (Adv.: Milton de Melo). Recdos.: 
Pedro Maurino Calmon Mendes e outro (Adv.: 
Pedro Maurino Calmon Mendes). 

Decisão: Adiado o julgamento por haver 
pedido vista o Ministro Célia Borja, depois do 
voto do Relator que conhecia do recurso e 
lhe dava provimento. 2' Turma. 2-9-88. 

DecisAo: Conhecido e provido nos termos 
do voto do Ministro-Relator. Unânime. 2' Tur
ma. 21-10-88. 

Presidência do Senhor Ministro Djaci Fal
cão. 

Presentes à sessão os Senhores Ministros 
Aldir Passarinho, Francisco Rezek. Carlos Ma
deira e Célio Borja. 

Subprocurador-Geral da República, o Dr. 
Mauro Leite Soares. - Hélio Francisco Mar
ques, Secre_tárlo. ~ 

EDITAIS E AVISOS 
Justiça Federal 

Juízo Federal da Sexta Vara 

EDITAL DE CITAçAO 
(Com prazo de 30 dias) 

A Doutora Selem! Maria de Almeida, 
M/L1. Juiz Federal em exercicio na Sexta 

Vcua, JP Região, Seç.§o Judiciária do Dis
trito Federal, na fonna da lei, etc. 

Faz saber a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especial
mente os Senhores Parlamentares Jorge Kalu
me, Altevfr Leal, Mário Maia, Eunice Michiles, 
Fábio Lucena, Raimundo Parente, Claudionor 
Roriz, Gaivão Modesto, :Aioysio "'Chaves, Hélio 
Gueiros, Alexandre-Costa, João Castelo, Josê 
Samey, João Lobo, José Lins, Virgilio Távora, 
Martins Filho, Humberto Lucena, Aderbal Ju
rema, Od Sampaío, Guilherme Palmejr<t, Luij: 
Cavalcante, Lourival-Baptista, Passos Pôrto, 
Jutahy Magalhães, Luiz Viana, João Calmon_, 
José-IQnácio Ferreira,,Moacyr Dalla, Amaral 
Peixoto, Nelson Carneiro, Roberto Satumino, 
Itamar Franco, Murilo Badaró, Alfredo Cam
pos, Fernando Henrique Cardoso, Severo Go
mes, Benedito Ferreira, Henrique Santillo, 
Gastão Müller, Roberto Campos, José Fragelli, 
S_aldanha Derzi, Affons·o Camargo, Álvaro 
Dias, Enêas Faria, Jaison Barreto, Lenoir Var
gas, Carlos Chiarelli, Pedro Simon, Aávio Mar
cilio, Paulino Ocero de Vasconce11os, Walber 
Guimarães, FernandO Lyrã, Arj kffuri, Ffan~ 
cisco Studart, Amawy Müller, Osm~ Leitão, 
CarneirO Arnaud, José Eudes, Antônio Morais, 
Alércio Dias, Amilcar de Queiroz, Nosser AI~ 
meida, Wildy Vianna, Arthur Virgilio Neto, Jo~ 
sué de Souza, Mário Frota, Randolfo Bitten
court, Vivaldo Frota, Assis Canuto, Francisco 
Sales, Múcio Athayde, Olavo Pires, Ademir An
drade, Brabo de Carvalho, Coutinho Jorge, 
Domingos Juvenil, Lúcia Viveiros, Manoel Ri
beiro, Sebastião Curió, BaymaJúnior, Qd Car
vaJho, Edison Lobão, Epitácio Cafeteira, Jay
me Santana, José Bumett, Wagner Lago, Cel
so Barros~ Heráclito Fortes, Jonathas Nunes, 
José Luiz Maia, Wall Ferraz, Aécio de Borba, 

-- Evandro Ayres de Moura, Gomes da Silva, Ha-. 
roido Sanford, Leome Belém, Lúcio Alcântara, 
Marcelo_ Unhares, Moysés Pimentel, Orlando 
Bezerra, Ossian Araripe, Sérgio Philomeno, 
Agenor Maria, Antônio Câmara, Antônio Flo
rêncio, Henrique EduardO Alves, -JOOo Fã:US
tino, Vingt Rosado, Wanderley Maríz, Aluízio 
Campos; Edme Tavares, Erriarii $átyr0,· José 
Maranhão, Tarcisio Buriti, Antônio Fárias, Car
Jos Wilson, Egídio Ferreira Lima, Inocêncio 
Oliveira, Jarbas Vasconcelos, José Jorge, José 
Moura, Mansuero_de Lavor, Nilson Gibson, Os
Wa!do Uma Filho,-Albérico Cordeiro, Djalma 
Falcão, José Thomaz Nonô, Manoel Affonso, 
Sérgio Moreira, Adroaldo _Campos, Augusto 
Franco, Franclsco Roliemberg, Gilton Garcia, 
Jackson Barreto, José Carlos Teixeira, Afrísio 
Vieira Lima, Carlos SanfAnna, Djalma Bessa, 
Domingos Leonelli, E1quisson Soares, Félix 
Mendonça, Fernando Santan~,_França Teixei
ra, Francisco Benjamim, Gorgônio Neto, Ho
rácio Matos, João Alv~. Jorge Medauar, Ma
noel_~ovaes, Raymundo Urbano, Ruy Bacelar, 
Virgildásio de senna, Wilson Falcão, Myrthés 
Bevilacqua, Nyder Barbosa, Stélio Dias, Theo
doriCo Ferraço, Abdias do Nascimento, Alair 
Ferreira,Amaral Netto,BrandãoMonteiro,Cel
so Peçanha, Daso Coimbra, Délio dos Santos, 
Denisar Ameiro, Hamilton Xavier, Jorge Cury, 
Lázaro Carvalho, Márcio Braga, Márdo Mace-
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do, MárioJuruna,Simâo Sessjm, WilmarPalis, 
Aécio Cunha, Aníbal Teixeira, Bonifácio de An
drada, Cássio Gonçalves, Castejon Branco, 
Emilio Haddad, Gerardo Renault, Homero 
Santos, Humberto Souto, Israel Pinheiro, Jor
ge Carone, José Maria Magalhães, José OJis
ses, Magalhães Pinto, Mandei Costa Júnior, 
Marcos Lima, Mário de Oliveira, Maurício Cam
pos, Milton Reis, Pimenta da Veiga, Raul Ber
nardo, Rosemburgo Romano, Sérgio Ferrara, 
Adail Vettorazzo, Airton Soares, Alcides Fran
dscato, Aurélio Peres, Bete Mendes, Cardoso 
Alves, Darcy Passos, Eduardo Matarazzo Supli
cy, Farabulini Júnior, Ferreira Martins, Flávio 
Bierrembach, Francisco Amaral, Francisco 
Dias, Frettas Nobre, lrma Passoni, Israel Dias 
Novaes, João Bastos, João Cunha, José Ge
noíno, Mendonça Falcão, Nelson do Carmo, 
Paulo Zarzur, Roberto Rollemberg, Salles Leite, 
Salvador JulianeUi, Ulysses Guimarães, Horá
cio Ortiz, Aldo Ar'antes, Brasília CãtadO, lbsen 
de Castro, Iram Saraiva, João Divino, Juarez 
Bernardes, Siqueira Cilmpoi;:, Tobias Alves, 
Wolney Siqueira, Bento Porto, Dante de Olivei
ra, Jonas Pinheiro, Milton Figueiredo, Albino 
Coünbra, Hany Amorim, Ruben Figueiró, Sau~ 
Jo Queiroz. Sérgio Cruz, Ubaldo Barém, Alceni 
Guerra, Alencar Furtado, Amadeu Geara, An
selmo Peraro, Borges da Silveira, Dilson Fan
chin, Hélio Duque, José Tavar~ Luiz Antônio 
Fayet, Oscar Alves, Oswaldo Treviscm, Paulo 
Marques, Rínhold Stephanes, Sebastião Rodri
gues Júnior, VaJmor Giavarina, Casüdo Malda
ner, Dirceu Carneiro, Ivo Varlderlinde, Lui.Z 
Henrique, Nelson Wedekín, Paulo Melro, Pedro 
Colin, Emídio Perondi, FIOriceno Paixão, Her
mes Zaneti, lrajá Rodrigues, Irineu Colato, 
João Gilberto, Lélio Sowa, Nelson Marchezan, 
Osvaldo Nascimento, Paulo Mincarone, Sieg
fried Heuser, Antônio Pontes, Geovaní Borges, 
João Batista Fagundes, JúJio Martins, Aluizio 
Bezerra, Geraldo Fleming, José Mello, Ruy U
no, Arlindo Porto, José Fernandes, José Uns 
de Albuquerque, Vivaldo Frota, Francisco Er
.se, Leônidas Rachid, Orestes Muniz, Rita Furta
do, Antônio Amaral, Carlos Vinagre, Dionísio 
Hage, Gerson Peres, Jorge Arbage, Osvaldo 
Melo, Ronaldo Campos, Vicente Queiroz, Enoc 
Vieira, Eurico Ribeiro, João Alberto de Souza, 
João Rebelo, José Ribamar Machado, Magno 
Bacelar, Nagib Halckel, Sarney Filho, Vieira 
da Silva, Victor Trovão, Ciro Nogueira, Lud
gero Raulino, Milton Brandão, Carlos Vrrgílio, 
Otagas Vasconcelos, Gáudio Ph.ilomeno, Fur
tado Leite, Manoel Gonçalves, Mauro Sam
palo, Paes de Andrade, Paulo Lustosa, Tomaz 
Coelho, Jessé Freire, Adauto Pereira, Álvaro 
Gaudêndo, Antônio Gomes, Joacil Pereira, 
João Agriplno, Raymundo Asfora, Arnaldo Ma
ciel, Cristina Tavares, Geraldo Melo, Gonzaga 
Vasconcelos, João Carlos de Carli,José Carlos 
Vasconcelos, José Mendonça Bezerra, Josias 
Arraes, Oswaldo Coelho, Oswaldo Lima Filha, 
Pedro Corrêa, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, 
SérgiO Murilo, Thales ~malho, Fernando Co
llor, Geraldo Bulhões, 'Nelson Costa, Celso 
Carvalho, Hélio Dantas, Antônio Osório, Eral
do Tinoco, Etelvir Dantas, Fernando Gomes, 
Fernando Magalhães, Francisco Pinto, Gene-

baldo Correia, Haroldo Lima, Hélio Correia, 
Jairo Azi, Jorge Vianna, José Lourenço, José 
Peneclo, Jutaby Júnior, Leur Lomanto, Mar
celo Cordeiro, Ney Ferreira, Prisco Viana, Raul 
Ferraz, Rómulo Gaivão, José Carlos Fonseca, 
Max Mauro, Nelson Aguiar, Pedro Ceolim, Ag
naldo Tunóteo, Aloysio Teixeira, Alvaro V alie, 
Arildo Teles, Bocayuva Cunha, Carlos Peça
nha, Gemir RamosL Darcí1io Ayr_es, Eduardo 
Galil, FeinandÔ-Carvalho, Figueiredo Filho, 
Gustavo Faria, Jacques D'Ornellas, JG de 
Araújo Jorge, Jorge Leite, José Colagrossi, Jo
sé Frejat, Léo Sini:ões, Leónidas Sampaio, 
Marcelo Medeiros, Roberto J_efferson, Rubem 
M~dina, Saramago Pi!'lheiro, Sebastião Ataíde, 
Sebastião Nery, Sérgio Lomba, Walter Casa
nova, Antônio Dias, Carlos Eloy, Carlos Mos
coni, Christóvam Chiaradia, Emflio Gallo, 
Fued Dib, Jairo Magalhães, João Herculino, 
Jorge Vargas,José Carlos Fagundes, José Ma
chãdo,José Mendonça de Morais,Juarez Bap
tista, Júnia Marise, Luís Dulci, Luiz Belccarini, 
Lulz Guedes, Luiz Leal, Luiz Sefair, Mário As
sad, Melo Freire, Navarro Vieira Filho, Nylton 
Velloso, Oscar Corrêa Júnior, Oswaldo M_urta, 
Raul Belém, Ronaldo Canedo, Rondon Pache
co, Vicente Guabiroba, W'~son Vaz, Airton San
dava}, Alberto Goldman, Armando Pinheiro, 
Celso Amaral, Del Basco Amaral, Djalma 
8Qm: Doreto Campanari, Estevam Gaivão, Fe
lipe Cbeidde, Gastone Righi, Gióia Júnior, Her
bert Levy,João Herrmann, José C amargo, Ma
luly Ne~, Márcio Santilli, Marcondes Pereira, 
Mário Hato, Mendes Botelho, Moacir Franco, 
Nataj_ Oale, Octacillo de Almeida, Paulo Maluf, 
Raimundo Leite, Renato Cordeiro, Ricardo Ri· 
beiro, Theodoro Mendes, Tidei de Uma, Horá~ 
elo Ortiz, Fernando Cunha, Genésio de Barros, 
lrapuan Costa Júnior, lturival Nascimento, Jai
me Câmara, Joaquim Roriz, paulo Borges, 
Cristina Cortes, _Gilson de Barros, Maçao Tada
no, Márcio Lacerda, Levy Dias, Plínio Martins, 
Antônio Mazureck, Antônio Ueno, Aroldo flo.o~ 
Jetta, Celso Sabóia, Fabiano Braga Cortes, ftalo 
Conti., José Otrlos Martinez, Mattos Leão, No r~ 
ton Macedo, Olivir _ Gabardo, Pedro Sampaio, 
Renato Bernardi, Renato Loures Bueno, Rena
to Johnson, Santinho Furtado, Santos Filho, 
Adhemar Ghisi, Epitádo Bittencourt, Fernan
do Bastos,Joáo Paganella, Nelson Morro, Odi
lon Salmoria, Renato Vianna, Walmor de Luca, 
Aldo Pinto, Augusto Trein,_ Balthazar de Bem 
e Canto, Darcy Poz.za, Hugo Mardini, Jorge 
Uequed, Júlio Costarnilan, Matheus Schimidt, 
Pedro Germano, Pratini de Morais, Rosa Flo
res, Rubens Ardenghi, Sinval Guazzelli, Victor 
Faccioni, Gark Platon, PauJo Guerra, Alcides 
Uma, Hélio Manhães, lbsen Pinheiro, Nadyr 
Rossetti, Nilton Alves, E Morazildo CawJcanti, 
que concorreram para a aprovação da Lei n9 
7.194/84, que tramitam por este Juízo e Secre-
taria d~ Sexta Vara aos autos da Ação Popular 
n• V~337/84, ajuizada por Sérgio Alberto Fra
zão do Couto contra a União Federal e outros, 
objetivando o desfazimento do ato admin[s.. 
tr~tivo, sob a fprma imprópria da referida Lei 
n9 7.194/84, e a devolução, por parte da CVRD, 
das quantias ináevidaménte recebidas, mais 
custas e honorários advocatídos. E como foi 

determinada a citação por editaJ, dos Parla
mentares supracitados, que concorreram para 
a formação ·-e edição do ato impugnado, na 
ação acima mencioflada, supostamente lesivo 
aos cofres públicos, pelo presente CITA-OS, 
para integrarem à lide, n~ qualtdade de litis
consortes passivos necessáriOS, respondendo, 
querendo, aos termos da ação, n-o p-raiC:degal, 
sob pena de, não o fazendo, serem conside
radoS verdadeiros os -fatos alegados na inicial. 
E para qUe chegue ao conhecimento dos inte
ressados, expediu-se .o presente Edital, indo 
a 1 ~ via afiXada no local de costume, na Sede 
deste Juízo, sito no SAS --- Quadra 4, Lote 
7, Bloco "D", eas_demais publicadas na forma 
da Lei n9 4.177/65, ou seja, por três (3) vezes 
no Diário de Justiça. Dado e passado nesta 
Cidade de Brasília-DF, aos dezoito dias do 
mês de julho de 1989. Eu, Nair Maria da Silva, 
Técnico Judiciário, o datilografei. Eu, Elisabet 
Lima de Oliveira, Diretora da Secretaria em 
Exercício, o ·conferi -Selene Maria de Almei
da, Juíza Federal em Execlcio da 6• Vara. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo, substituindo na inscrição o ilustre Sena
dor Marcondes Gadelha. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL-PLPronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS. 
Senadores, devo abordar dois assuntos que 
me parecem sumamente importantes, e ao 
fazê-lo tenho presente na mem6ria aqueles 
cOnceitos emitidos pelo meu ilustre amigo, 
Senador Alexandre Costa, de que não deve-
mos permanecer nesta Ca$a Zllém de determi
nado liniite de idade. Eu só emendaria dizendo 
que n~o devemos permanecer na vida pública 
além de determinado limite de idade, porque 
as coisas me pareCém cada vez mais sur
preendentes. E só atribuo esta estranheza que 
elas me acusam ao fato de eu já estar há 
longo tempo na vida pública. 

Sr. Presidente, comentarei as observações 
de um ilustre candidato à Presidência da Repú
blica, quando, referindo-se à ausência dos Par
lamentares nesta Casa, no acompanhamento 
que fazem de seus liderados em suas regiões 
eleitorais, para sentir as opiniões que acham 
indispensáveis ter que freqüentar suas bases 
e se afastam desse Congresso, o ilustre candi
dato à Presidência da República afirma que 
congressista não tem nada a ver com- essa 
eleição, que o papel do Congressista é ficar 
aqui dentro. A eleição presidenciaJ é apenas 
para o candidato que, através -das mídias, se 
comunicariam com o povo. Não há lugar nes
sa eleição para a presença ou a atuação dos 
Congressistas nas bases eleitorais que os trou
xeram aqui. 

Sr. Presidente, estas coisas me parecem 
surpreendentes. Reconheço que o Congres
sista deve dar sua presença no Corlgtessõ. 
Existem coisas importantes a serem decididas 
neste momento. Mas chegar ao absurdo de 
dizer que a eleição presidencial que se esboça 
hoje não interessa aos Congresslstas, aos De
putados e Senadores, é levar longe demais 
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o papel nos nosso Estados, nas nOssas cida
des nas nossas bases eleitorais. 

Sr. Presidente, não posso entender esse tipo 
de colocação que ele faz. Vejo apenas que 
cada vez nós, políticos, estamos mais margi
nalizados e devemos abandonar esta condição 
de líderes indicados pelas populações para 
representá-las neste Congresso. Não faz senti
do, se a nossa presença não é necessária, 
para que nossos liderados, nossos eleitores 
manifestarem as suas intenções de_ voto. Não 
sei que tipo de eleição será esta que vamos 
rer para Presidente da República. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me 
um aparte, nobre Senador João Lobo? 

O SR. JOÃO LOBO - Ouço o aparte 
do nobre Senador Mauro Benevides, com 
muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena
dor João Lobo, entendo que, ao lado das nos
sas atividades parlamentares, integrantes deg.. 
ta Casa do Congresso Nacional, cumprindo 
aqui nossos encargos, nas Comissões Técni
cas e no plenário do Senado Feçi~ral, ao lado 
dessa tarefa outra desponta como intrinseca
mente vinculada à nossa atuação - a ativi
dade política. Não poderemos, absolutamen
te, cruzar os braços numa campanha suces
sória que vai definir aquele que dirigirá os des
tinos da Nação num perlodo de cinco anos. 
Conheço V. EX' sua atuã.ção e seu prestigio 
no Estado do Piauí, e seus conipanheiros, seus 
coestaduanos jamais o dispensariam da pre
sença de palanques, das reuniões, dos deba- . 
tes, defendendo aquele que, a seu juizo, deve 
alçar-se à primeira Magistratura do país. Tam
bém eu, que somo ao mandato de Senador 
a atribuição de presidir o PMDB no meu Esta
do, já fiz uma série de reuniões, ub1izando mais 
habitualmente o sábado e o domingo para 
encontros regionais. Já fiz em Sobral, em Ba
b.Jrité, recentemente, há uma semana, no Mu
nicípio de Quixeramobim, pregando as idéias 
do meu Partido e defendendo o nome que 
a nossa sigla resolveu apontar ao sufrágio do 
povo brasileiro, o nosso grande líder Deputado 
Olysses Guimarães. Portanto,_ essa afirmação 
a que V. EX' alude e contra a qual se insurge 
neste instante, a ela também me filio, enten
dendo que, sem prejuízo das nossas ativídades 
parlamentares, devemos, até por um impera· 
tive do mandato que exercemos, nos engajar 
na luta sucessória, para que o País se atribua, 
se conceda a escolha de um nome que melhor 
se ajuste à conJuntura política, econômíca e 
social brasileira. 

O Sr. JOÃO LOBO -Agradeço a V. Ex', 
nobre Senador Mauro Benevides, o ap~rte, 
que incorporo, <::om muito prazer, ao meu dis
curso, porque este era e é o meu entendi
mento sobre o assunto. Muito mais importante 
do que votarmos matérias efêmeras como as 
que estão aparecendo aqui, como me-didas 
provisórias as mais esdrúxulas possíveis, vetos 
que não têm nenhu_m_sentido, obrigando~nos 
a uma permanência forçada de oito, dez ses
sões por dia neste CongressO, se contarmos 
as reuniões das Comissões, que são marcadas 

Qté três para o mesmo horário, considero, pelo 
'menos no meu fraco entendimento, que pres
to muito mais serviço estando junto aos meus 
eleitores, à minha região, neste momento de 
perplexidade, nesse novo tipo de eletção que 
o Brasil se prepara para exercitar. 

Então, incorporo o aparte de V. Ex' ao meu 
discurso. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. JOÁO LOBO - Ouço o aparte 
do nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador 
João Lobo~ o ass'unto que V. Bel' está levan
tando neste momento é de magna importân
da, porque realmente temos que nos fixar em 
que tempo vamos usar para fazer a campanha 
do nosso candidato a Presidente. Não pode
mos estar nem tanto a terra nem tanto ao 
mar. Não entendo que por causa da campa
nha eleitoral feche-se esta Casa e dêem-se, 
cada vez mais, condições àqueles que, com 
tanto desejo, criticam os Senadores e os De
putados. Entendo que poderüimos reservar. as 
terças, quartas e quintas para nossa Casa e 
ficarmos com as segundas, sextas, sábados 
e domingos para a campanha eleitOral. Se 
realmente criarmos esse rec~sso, será um 
deus-nos-ac::uda. Este ano teremos uma elei
ção solteira para a Presidência da República, 
na qual talvez, em alguns Estados, o próprio 
Deputado ou o Senador não deseje aparecer 
frontalmente, embora já esteja, como se diz 
vulgarmente, ''por baixo dos panos", apoiando 
outro candidato. No entanto, tem95 que verifi· 
·cate constatar que para o ano que vem, sim, 
é que há uma ele!ç~o de Governador, de Sena
dor, de Deputado Estadual e de ~putaâo Fe-. 
deral, onde se vai exigir a presença, mesmo, 
do Senador e do deputado. E no ano que 
vem vamos fechar a Casa o ano inteiro? Este 
assunto que V. Ex' está levantando é importan~ 
tíssimo, para ser fiXada reaJmente qual é a 
nossa norma e: como vamos exec:utá-la. Isso 
deveria partir das duas Mesas da Casa, para 
que.seja fixado esse tempo, a flfTl de que hou~ 
vesse aqui, naqueles três dias, um compor~ 
tamento compacto, com a finalidade de se 
votar o que se toma necessário e urgente, 
pofs a Nação não pode parar porque se está 
fazendo uma campanha eleitoral, seja para 
presidente, seja para eleições gerais. De forma 
que o assunto que V. EX' está levantando é 
muito importante e devemos fixar qual é esse 
tempo que vamos utilizar para a campanha 
eleitoral, seja a deste ano seja a do ano que 
vem. 

O SR. JOÃO LOBO- Entendo, natural· 
mente, o cuidado de V. Ex' e a preocupação 
colif o esvaziamento desta Casa. 

Sr. Presidente, temos de encOntrar uma fofw 
ma de podermos estar presentes nas nossas 
bas_es. Não consigo esquecer que, por mais 
brilhante que sejamos neste plenário ou no 
plenárto das Comissões, se nijo tivermos certa 
solidez em nossas b~ses eleitorais, não tere
mos muita oportunidade de continuar brilhan
do neste plenário ou nas Comissões. 

Sr. Presidente, é mt.úto importante que pos
samos estar próximos dos nossos eleitores, 
próximos dos nossos representados. Esta elei
ção interessa muito de perto a nós, Congres
sistas, e não é, nunca, uma eleição paTa ser 
feita somente entre o candidato e o povo, atra
vés das mí:dias, através dos meios de comuni
cação falada, e_scrita etc. 

Então, fica aqui este reparo. Sr. Presidente 
passo a_gora rapidamente, a abordar outro as
sunto. E. a respeito do cárater eminentemente 
deS1núdor, demolidor. d_a imprensa brasileira, 
da imprensa como um todO. Há, parece, uma 
intenção, há um plano preestabelecido, ou há 
qualquer intenção da imprensa em destruir 
os mais sólidos conceitos que se tenham foi
mado numa sociedade. A imprensa brasileira 
se preparou para destruir o Poder Executivo, 
agora está destruindo 9 Poder Le_gislativo, e 
brevemente_ destruirá tambérri-o Poder Judi
ciário. O que acOntece nest~ País está ~_tingin
do os altos interess~ da_ !lação; dO Pais._ A 
imprensa está remetendo contra. os valofes 
d<:ste Pa~s. _-Es~- colo~ando mu~tc:? _'"!la! para 
os estrangeiros, uma visão çlas nQSS_as çjç(a
des, O conceito que têm as cidades brasileiras, 
Rio de_ Janeiro e Sáo Paulo, junto aos __pãíses 
que poderiam contribuir com essa- oiida .de 
b.Jrismo, é estarrecedor. 

sr. Presidente, cito ~p~n~ ~. f~~; roubo 
furto, assalto, crimes, existem_ em todas as 
grandes cidades do Mundo? Existem ~m Paris, 
existem em Londres, existem em Chiçago, em 
Tóquio, em todas as cidades do Mundo. Mas 
o escândalo e o medo criados e:m torno dos 
assaltos, atingiram princiPalmente as cidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo. Está haVendo 
uma fuga dO$ b.Jristas dessas ddades, porque 
as notíc:ias diariamente, ensangüentam os Jor
nais com asSaltos, crimeS, furtos. Nãq _quero 
dizer, Sr. Presidente, que esses furtos, (tue eS.: 
ses assaltos não estej~ acontecendo. 

Relembro aquele assalto ocorrido no Othon 
Palace Hotel, do Rio_de Janeiro; foi organizado 
por -uma quadrilha internacional, que conse
guiu abrir a caixa de valores desse Hotel e 
realizar um roubo verdadeiramente cinemato
gráfico, A imprensa encheu as suas páginas, 
os seus noticiários com os detalhes, com o 
fdsson~ com o pavor do medo. 

Chamo a atenção, Sr. Presidente, para o 
fato de que a quadrilha que praticou esse aten· 
ta do no Othon Palace_ Hote:l era uma quadrilha 
internacional. Em Madrid e em Roma, perpre
tou assalto idêntico com as mesmas caracte
rísticas como agiu no Othon Palace Hotel. No 
entanto, a imprensa de Madri e a de Roma 
noticiaram o fato em quatro linhas, num c:anto 
de páginas, wna vez, somente. E, depois, rele
gram-no ao pequeno destaque das páginas 
policiais. 

por que i~o? Por que Madrid e Roma proce
dem assim? Hã_ muito mais roubos em JTiadrid 
e em Roma do que no Rio de Janeiro. Mas 
a imprensa de lá não dá divulgação. Não pro
pala com medo de espantar os turistas, os 
visitaqtes. A _imprensa_ brasileira faz questão 
de aterrorizar os turistas que para cá pensam 
vir gozar as suas férias e gastar os seus dólares.-
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O Sr. Jutahy Magalhães -Permita V. Ex' 
um aparte? 

OSR.JOÂOLOBO-Commuitoprazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Retornando 
ao início do pronunciamento de V. EX', con
cordo que não nos podemos ausentar de nos
sos traba1hos para participar de uma campa
nha política; temos participação nessa campa
nha de acordo com a liderança que ocupamos 
no contexto político de nossos estados. Acre
dito que haja sempre interesse em buscar a 
nossa participação em favor de nossos candi
datos, mas considero também que fomos elei
tos para uma atividade parlamentar; acredito 
que tenhamos obrigação de estar aqui presen
tes. Quando eu disse, há algum tempo, que 
discordava do recesso branco este ano, é por
que teremos eleições este ano, no próximo 
ano, com maior razão ainda para a ausência 
de Parlamentares, e teremos também eleição 
municipal no ano seguinte. Então, dos quatro 
anos de mandato de um Deputado, teríamos 
três anos com eleições no País. Assim, não 
podemos ter recesso branco, em razão das 
eleições. V. El<' fala e apresenta as suas razões. 
Eu também apresentei as minhas, outros cole~ 
gas apresentam opiniões diferentes, todas 
dentro de um mesmo contexto. Nossa ativi
dade parlamentar é tota1mente desconhecida 
dos nossos eleitores. Não há uma clivulgação 
do que se passa aqui, a não ser dos fatos 
que são escandalosos ou que são deprimentes 
à atMdade do Parlamentar. T effi6S também 
que compreender que estamos numa situa~ 
ção de descrédito popular. Levanta~se agora 
na Câmara a idéia de que a renovaç~o dos 
quadros de Deputados será da ordem de 70% 
a 80% desta vez. Não podemos permitir que 
haja razão na crítica, e a -nossa-ãusência é 
uma razão para a crltlC"a. É nesse:~ obrigação 
fazer as leis que precisam ser feitas este ano. 
Errãmos quando não cumprimos com aquela 
nossa obrigação primordial, que é a de legislar. 
Esse critério que existe na Câmara, desse tal 
Colég!o de Líderes, que s6 vota aquilo que 
lhes interessa, e nós aqui temos que ficar sujei~ 
tos à votação desse Colégio de Líderes, com 
isto não concordo e não aceito, porque aquilo 
que votamos aqui não tem andamento na Câ
mara, e aqui querem que votemos com urgên
cia aquilo que eles acertam sem a presença 
de nenhuma Uderança desta Casa. Descul~ 
pe-me, mas, nesse caso, vou passar a reagir 
contra isso, porque o Senado não pode ficar 
a reboque. Temos que cumprir mais a nossa 
obrigação, com presença maior nas Comis
sões e nas decissões do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou"') 
-A Presidência lembrd ao orador que o seu 
tempo já estâ encerrado. 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente, 
rapidamente encerrarei. 

Naturalmente o Senador Jutahy Magalhães 
referiuMse ao primeiro tópico que abordei. Fico 
lembrando que, se não exereertnos as nOSSãs 
responsabilidades aqui na Casa ficamos sujei~ 
tos às criticas. 

Guardei de memória um tópico do seu apar~ 
te: "Nós ficamos sujeitos a críticas". Mas se 
ficamos sujeitos a essas críticas com a nossa 
ausência aqui, ficamos também, sujeitos a críM 
ticas com a nossa ausência nas nossas bases, 
e ctitfca talVeZ mals grave. Quando não apare. 
cernes para os nossos eleitores, para as nos
sas bases, eles não nos perdoam pelo fato 
de largá-los sem nenhuma orientação, sem 
nenhum conhecimento do momento presen
te, do que está aconte:cendo ou não. Não su
geri que se fizesse recess_o branco - longe 
de mim esta idéia. Eu queria apenas criticai 
um tipo de pensamento que está sendo insi
nuado, mais um que está tentando ser impin~ 
gido pela imprensa, para que o Poder Legis
lativo sofra as conseqüências, que eti faço re
paro dessa segunda parte. 

Então, Sr. Presidente, não compreendo qual 
o interesse que a imprensa brasileira tem de 
tornar certos fatos escandalo59s, afugentando 
deste País, dessaS -cidades, destas belezas na~ 
turais (:jue possuímos, toda essa corrente de 
turismo, que é uma verdadeira indústria de 
dólares. Se não me engano, a prime[ra fonte 
de receita tanto da Espanha como da Itália, 
hoje, é o turismo. A Itália faturou, no ano passa
do, mais de 30 bilhões de dólares com o turis
mo, contra 215 bilhões do Brasil. 

São estas coisas que nos causam preocu~ 
pação. A atitude tomada pela inteligência dos 
homens que estão orientando este País, aliM 
mentando a sua imprensa, é verdadeiramente 
lamentável, po!s que profundameri.te danosa 
aos interesses-do Pais. 

Encerro o meJ.I pronunciamento, agrade~ 
cendo a tolerância de V. El<', Sr. Presidente. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_ 
- Concedo a palavra, para breve comuni
cação, ao_noJ:1_re Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDEs (PMDB -
CE. Para breV"e comunicação.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Seandores, para uma homenagem 
inspirada no mais lídimo espírito de justiça, 
faço uma pausa em nossas preocupações de 
caráter sócio~político ... econômico, a fim de 
destacar desta tribuna o cinqüentenádo de pu
blicação de As Três .Marias. de Rachel de Quei~ 
tot, sem qualquer dúvida um dos nomes mals 
e>:pressivos da literatura brasileira contempoM 
rânea, no campo da ficção, da crónica, do 
teatro e da literatura infantil, em que se desta
cou por seu talento incorÍlum, com extraor
dinária capacidade de criar, que Romain Ro~ 
I!Emd considerava ~ principal função do ser 
humano. 

Rachel pertence, cronologicamente, ao Pós-
Modernismo, no intenso fulgor de um dos 
mais significativos momentos de nossa vida 
cultural, integrando o grupo do Romance do 
Nordeste, em que se distinguiriam, igualmen~ 
te, os nomes de Graciliano Ramos, José Lins 
do Rego, Amando Fontes. Jorge Amado e JoM 
sé Américo de Almeida, todos identificados 
com a problemática da terra e do homem, 
contexto de uma das regiões mais sofridas 
do Brasil. 

EsseS escritores, como é sabido, criaram 
o ciclo romanesco mais brilhante do Pal's, inte
grados na mesmapr.:u; ou na mesma fdosofia 
de comportamento, sem esquecer, eVidente~ 
mente, a posterior!; ã obra de Érko VeríSSiino; 
a cri.lr a saga do Rio Grande do Sul; de Guima~ 
rães Rosa, coin-o seu·arãnde Seit30: Veredas; 
ou de autores do porte de um José Cân&d6 
de Carvalho, recentemente falecido, de um 
Octávio de Faria, com sua monumental Tra
gédia Burguesa, de um Josué Montello, de 
um Adonias Filho, de um Antônio Callado, 
de um Cyro dos Anjos, de um Herberto Sales, 
de um Lúcio Cardoso - ou, no meu Ceará, 
de um Fran Martins, de um João Clímeco 
Bezerra, de uma Heloneida Studart, de um 
Moadr Lopes, de um Jader de Carvalho, geniM 
ter do nosso Colega Senador Cid Sabóia de 
carvalho. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. ~ 
um aparte, nobre Senador? 

OSR.MAOROBENEVIDES-Concedo 
o aparte a V. EX', Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Monso Sancho- Senador Mauro 
Benevides, V. Ex-' fala· de uma criatura profun
damente _estimada no nosso Estado e, por~ 
que não dizer, no Brasil todo. É, sem dúvída 
alguma, a musa da intelectualidélde_c:earense. 
O seu livro O -Quinze, onde relata a seca de 
1915, quando morreram muitOs cearenses 
por falta de apoio e de auxílio, é uma obra 
digna de ser relida constantemente. Congra~ 
tuJo-me com V. EX' neste rápido aparte. Estou 
totalmente solidário com o seu pronuncia~ 
mente desta manhã. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato, nobre Senador Afonso Sancho. V. f:xf, 
como cearense, conterrâneo de Rachel de 
Queiroz, divulga em jornal de sua propriedade 
os artigos e _trabalhos literários da grande es
critora, e traz, nesta sua manifestação, pratica
mente o pensamento de todo o povo cearen~ 
se, que vê em Rache! de Queiroz a grande 
conterrânea que se projetou .para a conquista 
da imortalidade, guindada que foi à Academia 
Brasileira de Letras. 

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

O SR. MAURO BEI'IEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Senador Jarbas Passa~ 
rinho. 

O Sr. Jarfuis- Passarinho --Eu também 
desejo _associar-me ao elogio que V. Ex- faz. 
inteiramente justo, à personaBdade de ·Rachel 
de Queiroz. Nós sabemos que na sua moei~ 
dade ela teve até problemas relacionados com 
a segurança de então. Mas, a partir desse ro
mance O Quinze, a que se referiu o nobie
Senador Afonso Sancho, ela aparece cintilan
temente entre os grandes escritores que escre
veram a temática do Nordeste do Brasil. E 
depois eu gostaria de salientar que só agora 
eu li Caminhos de Pedras, que é um pouco 
voltado pra a atividade do Partido Comunista, 
_quando então nele ela militava. E o interes
sante para mim é que, no momento em que 
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se considera crónica como, talvez, uma ativi
dade literária secundária, a cronista Rachel de 
Queiroz aparece, no meu entender, no meu 
modesto entender, como uma das mais lumi
nosas pessoas que escrevem no Brasil, ao lado 
de um Rubem Braga, ao lado de outros gran
des expoentes da crónica brasileira, inclusive 
os mineiros. De modo que eu tenho muito 
prazer em associar-me a esse eJogio de V. 
Ex', poi"-que, inclusive, generosamente Rachel _ 
de Queiroz me tem sido constante nas de
monstrações de apreço, até pelo meu parco 
valor intelectual. Ela teve a coragem de elogiar 
o meu "crime" contra a literatura, que foi o 
romance 'Terra Encharcada". 

O SR. MAURO BENEVIDES - V. Ex' 
está sendo excessivamente modesto em rela
ção à citação de seu livro. 

O Sr. Jamas Passarinho - Peço a V. Ex' 
que aceite essa demonstração de solidariedade 
no seu elogio. 

O SR. MAURO BENEVIDES-E>presso 
a V. Ex', nobre Uder Jarbas Passarinho, o meu 
reconhecimento pelo enaltecimento que faz 
da figura e da obra de Rachel de Queiroz, 
quando se reporta à obra~prima da grande 
escritora que foi, sem dúvida O Quinze, com 
toda aquela saga de sofrimento, de abandono, 
de marginalização do homem do Nordeste, 
atingido tão cruelmente pelo flagelo das secas. 
Ali, sem dúvida, Rachel de Queiroz emitiu o 
primeiro brado de alerta para que os Poderes 
da República pudessem dotar o Nordeste de 
instrumentos que possibi1itassem a sua convi~ 
vência com o drama da estiagem. Foi um 
grande momento da literatura, ·em um livro 
que projetou, com muita _intehSidãde, a figura 
exponenc~l da grande escritora cearense. 

O Sr. Ronan Trto - Permite V. Ex' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BEI'IEVJDES - Com 
menso prazer, nobre Uder Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Seriador Mau
ro Benevides estava em meu Gabinete quan
do ouvi V. Ex' falar da querida escritora deste 
Pais, cronista, ccimo disse muitO bem o nos
so ex-Ministro da Educação, Colega, Se
nador Jarbas Passarinho. Eu queria usar, para 
qualificar a nossa escritora, a mesma expres
são que ela empregou para qualificar o meu 
conterrâneo, o meu querido amigo Mário Pal
mério. Quando Mário Palmério, estreante com 
seu primeiro Uvro, quis submetê-lo, primeira
mente, a Rachel de Queiroz. ela disse que faria, 
com muito agrado, o prefácio do livro de Mário 
Palmério, porque o livro dele "finha cheiro_ de 
terra"- e eu gostaria de dizer que a escritora 
Rachel de Queiroz, parafraseando-a, tem chei
ro de Brasil; ela transpira, não só nos seus 
livros como nas suas crónicas. Como muito 
bem disse o nobre Senador_ Jarbas Passari
nho, ela eleva na literatura o grau da crónica. 
E houve até um período rico de crônicas, neste -
Brasil. em que podíamos abrir as revistas se
manãrias e nelas ler cronistas como Rachel 
de Queiroz, Fernando Sabino,-Otlo, Lara Re-
7.ende e Aluízio Mendes Campos, o grande 

poeta que, de vez em quando, cometia algu
mas crôrilcas. Era urn período em que tinha~ 
mos na frente, comandando todo esse bata
lhão, Rachel de Qu~iroz. Carlos Drummond 
de Andrade, extraor& ·•os cronistas, que po
diam colocar, dentro ..tas revistas do nosso 
cotidiano, iiteratura do mais ãlto nível. Aí, eu 
também acho~ nob:r~ .Se_nador Jarbas Passa
rinho, que as crôrUcas, com esse cheiro, com 
esse conte(ldo i_iterário, fiZeram muitos jovens 
se iniciarem na literatura, porque víamos Fer
nando _Sabino na sua crónica e já queríamos 
ver o seu livrO; víamos Aluizio Mendes Campos 
na sua crônlca e_ queríainos Ver as poesias 
de AJufzio MendeS -Campos; líamos Carlos 
Drummond de Andtade e, depois, queríamos 
ver as suas poesias - quem não as tinha 
visto, que não as tinha sentido antes. Rachel 
foi a -precursora de tudo Isso, sem dúvida ne
nhuma, na última página de O Cruzeiro -
a grande revista O CrUZeiro ....::;:.; Com a sua 
fotografiazinha no canto e, evidentemente, 
com a crônica, que era obrigatório, para qual
quer brasileiro daquela época, abrir e ler. Asso
cio-me, e de uma maneira muito afetuosa, 
à homenagem que V. Ex' presta à grand-e Ra
chel, que as fronteiras- do Ceará foram insufi
cientes para-conter; hoje, ela é a brasileira que
naã âeroaOs nós. Meu abraço, daqui de longe, 
a eSsa grande escritora Rachel de Queiroz e 
meu abraço a V. Ex'. que, rieSte dia de hoje 
- -como sempre faz .:_, cumpre um dever 
de justiça para com ·os nossoS- e-scritotes, ho
menag~~ry~ _Rachel de Queiroz. 

Ó SR. MAURO BEI'IEVIDES - Nobre 
Senador Ronan Tito, há uma expectativa aus
piCiOsa de que transformemos esta Casa, du
rante alguns dias do mês de setembro, num 
dos grandes momentos da sua trajetória, com 
um realce significativo ao v:alor literário de bra
silekos eminentes que, no passado, como no 
presente- e, no presente, é o caso de Rachel 
de Queir9z -:- 9ignificaram e projetaram os 
seus respectivos Estados e o País. 

Há poucos instantes, o nobre Senador Pom
peu de Sousa -"que preside exemplarmente 
esta sessão na manhã de hoje - anunciava 
para nosso conhecimento que, no próximo 
dia 12, o Senado Federal deverá prestar uma 
homenagem ao grande Machado de Assis, 
que, como cronista e como jomãlista, naquele 
seu trabalho tantas vezes lido e repetido por 
todos nós, o Velho Senado, tudo fez para rela
tar com absoluta fidelidade, fatos e vultos pree
minentes que nos antecederam no exercício 
do mandato de senador da República. Hoje, 
me reporto a Rachel de Queiroz, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. e no próxifuó dia 12 esta 
casa estará reverenciando um homem que, 
na- Academia Brasileira de t.etras, como seu 
Presidente, e ao longo de toda a sua trajetória, 
como es_critor, embeveceu a todos nós e o 
fará também em relação às gerações porvin
douras, que haverão de continuar cultuando 
a sua memória do impeiedvel. 

E-continuo. 
A)guns desses nomes, contudo, construí· 

rafu uma obra de fundo universalista, servin
do-se dos ensinamentos da anáJise psicoló-

gica de Machado de_ Assis, que agora acabo 
de citar. Em 1930, porém, predominava o re
gionalismo, como um imperativo cultural, pois 
a estética nascida da Semana de Arte Mo
dema, em São Paulo, dava prevalência aos 
temas localistas. 

Rachel inicia-se, por isso mesmo, com wn 
romance sobre a seca -0 Quinze, destacado, 
agora, tão significativamente nos apartes dos 
senadores Afonso Sancho, Jarbas Passarinho 
e Ronan Tito - dando continuidade àquela 
tendência ficdonal brotada do espírito premo
nitório de Rodolfo Teófdo, com o romanCe 
A Fome, e engrandecida rias páginas de Luzia.. 
Homem, de Domingos Olúnpio. 

O livro As Três Marias, de cujo cinqüen
tenárlo me ocupo para render à autora do 
tributo de minha admiração, seria o quarto, 
na seqüência editorial, e fugiria um pouco ao 
sentido social caracterizador da ilha culi:ural 
ao Nordete, na ConceitUação de Viana MMoo{;j," 
para ingressar na linha do intimismo, do me
morialismo e do autobiografismo, narraitdo 
os seus sonhos e experiências de adolescên
cia, em Fortaleza. 

Não lhes vou tomar o tempo nesta manhã 
com resumos desnecessários, mesmo porque 
entendo que V. Ex!'8 cOnhecem profundamete 
a obra daquelã grande romancista, que tam
bém exploraria, de forma inteligente e lúcida, 
as áreãs do teatro, da crónica e da literatura 
piifa crianças, em todas revefarido o seu p6d.er 
de recriar, pela linguagem. o tempo e a vida, 
sem esquecer os mitos. 

As Três Marias são, assim, um livro do maior 
interesse como testemunho humano e regis
tro da aventura do espírito diante da História 
e dos desafios existenciais, não perdendo em 
dimensão para O Quinze, ou João Miguel, ou 
Caminho de Pedras, ou Dora Dora/ina. Em 
todos eles, Radlel exibiu, à larga, a sua força 
criadora, ou o seu dom de ficcionista autên
tica, sendo por isso mesmo; a primeira mulher 
a chegar à Academia Brasileira de Letras e 
ao Conselho Federal de. Cultura. 

Destaco, Sr. Presidente, que no exercício 
do meu primeiro mandato, quando Rachel de 
Queiroz, eleita, se empossava na Academia 
Brasileira de Letras, coube a mim, naquela 
tribuna, fazer o registro de tão _marcante acon
tecimento, que assinalava não apenas a mere
cida ascensão de uma conterrânea eminente, 
como sobretudo, da primeira mulher brasileira 
na nossa Academia, no passado presidida pelo 
grande Machado de Assis. 

Bem sei que em países mais cultos o cin
qüentenário de um livro importante seria obje
to de comemoração. No Brasil, porém, de me
mória curta, o evento talvez não tenha o realce 
que merece, por parte das instituições cultu
rais. Daí por que me apresso em- registrar a 
ocorrência do fato, para exaltar o mérito do 
livro e pôr em evidência, mais uma vez, o_ in
questionável valor de Rachel de Queiroz, glória 
viva de minha terra' e um ·dos luzeiros da litera
tura_br.asi1eira do nosso tempo, pelo sentido 
critica de sua obra, por sua expressão hurriana 
e grandeza artística. 

Pena é que a brilhante escritora não haja 
permitido_a_publ!cação de seus poemas, co-
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nhecendo-se dela apenas o antológico Telha 
di!! ~dro, de conteúdo lírico-filosófico. De qual
quer rorma, porém, as suas criações já perten
éem ao patrimõnio intelectual do povo brasi
leiro, como uma interpretação de nossa pró
pria vida. 

A ela, portanto, no cinqüentenário de As 
Tr~s.Marias, sincera homenagem de todos nós 
que procuramos manter, com dedicação, a 
tradição cultural desta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa associa-se à bela homenagem pres
tada a Rachel de Queiroz pelo nobre Senador 
MaurO Benevides. E isso é particularmente ca
ro a este conterrâneo de Rachel de Queiroz 
e de Mauro Benevides, que ora preside even
tualmente, a sessão do Senado, e que relem
bra, quando adolescente, leu as páginas imor
tais do O Quinze, escritas por uma quase ado
lescente também, que era Rachel de Queiroz. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarjnho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO PDS -
PA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; acho que não é ape
nas a Nação brasileira , mas todas as nações_ 
do Mundo, onde chegam as informações pe
Jos jornais, pela televisão, pelo rádio, tomam 
conhecimento do drama que está vivendo a 
Colômbia e partfculann_ente o Presidente da
quele País e a Ministra da Justiça. 

Parece-me que o episódio dos anos 30, em 
Oücago, é alguma coisa extremamente me
nor do que está acontecendo hoje com um 
vizinho nosso na áreã amazónica, que é a Co
lômbia. E me estarrece,_Sr. Presidente, que 
em ambas as Casa do CongressO, e fora disso 
especialmete nos 6rgãso de comunicação de 
massa; ·não- se-tenn:cr ainda--aesencanaeaao 
uma campanha de solidariedade à Colômbia. 

Mas, agora, começamos a nos -pteo_cupar, 
porque é possível que uma parte desses agen
tes do narcotráfico, possam, êncurralados pe
lo exércíto colombiano, tentar entrar no Brasil, 
através da fronteira conosco. E só por isso 
então começamos anos preocupar e ouvimos 
declarações do Comandante Militar da Ama
Wnia a esse respeito. 

Ora, Sr. Presidente, quando normalmente 
acontece qualquer coisa correspondente a um 
agravo a direitos humanos., que atinja uma 
pessoa da esquerda, o mundo se solidariza 
-o mundo! - Com a vftfma. 

Jean-françois Revel diz isso muito bem no 
seu livro, Tentaç.§o Totalitária. Ele diz que de 
outro modo não se verifica. quando, por exem
plo, como estou citando, um caso que não 
tem conotação ideológica, mas tem uma pro
funda conotação de natureza humana. 

Ora, hoje ainda deparo aqui com esta colu
na do foma1ista Ari Cunha, e acho que merece 
lida, pelo menos em parte. Ele diz: 

"Por isso mesmo, o Governo do Brasil 
está faltando à lealdade para com o Go
verno da Colómbia. O presidente V"trgüio 

Barco tem enfrentado çom destemor a 
máfia da cocaína, que é a mais poderosa 
do mundo. E ele parece estar sozinho 
nessa luta. Os Estados Unidos oferecem 
dólares, mas não é só dinheiro o que a 
campanha precisa. Necessita de solida
riedade, de ação contra os distribuidores, 
contra os usuários. 

O Brasil vive, como se_sabe, na Baixada 
Fluminense, wna verdadeira guerra civil. 
São mais de 50 mortes por mês, sem 
se saber quem é o assassino. Otamam 
a isso de "queima de arquivo" ou "acerto 
de contas", mas a vergonha é a mesma." 

A capacidade de união, entretanto, desse 
grupo mafioso é de tal ordem que quando 
se pretende qua1quer modificação até na legis
lação, a reaç:ão é fulmb1ante. 

Era eu Ministro da Educação e Cultura do 
Brasil quando tive a audácia de pensar modi
ficar a legislação para punir vio!_entamente o 
traficante. Não era uma punição ao que esti
vesse dependente, mas fundameta1mente ao 
traficante. E era Ministro da Justiça o emérito 
jurista brasileiro Professor Alfredo Buzaid. 

Tivemos reuniões no Palácio do Planaho 
-e foi remetida para esta e para a outra Casa 
do Congresso uma modificação de legislação. 

Sr. Presidente, os meus telefones eu tive 
que mudar quase que semanalmente~ As 
ameaças de seqüestro de meus filhos, que 
eram menores, foram constantes e acho que 
muito depois apareceu ainda uma indignidade 
jogada aqui para o alto, para justamente derra
mar-se sobre as pessoas inocentes, mas que 
deveriam ser punidas pela audácia de com
bater o tráfico; repito, muito depois apareceu 
ainda wna prova evidente desta represália ne
fasta, nefanda e terrível. 

Quando falamos contra essa gente, espe· 
ciaJmente contra esses traficantes que fazem 
fortunas fabulosas graças à desgraça hu.rnana, 
ímediatamente somos colocados como alvo 
preferencial para também sermos destnúdos. 

Ora, o Brasil precisa tomar, é imperativo 
que o Brasil tome uma posição de solidarie
dade ao seu vizinho, _a Colômbia, porque esta
mos vendo que a partir do momento em que 
a reação se faz na Colômbia, já notamos aqui, 
através da Polícia Federal, informações cons
tantes cte que o Brasil passou a ser uma rota 
Já, também, preferencial para o caminho da 
droga. 

Ora, com isSO, veja V. fr que existem Unhas _ 
diretas Vitória-Miami, o que me surpreendeu, 
porque seria via da Bolívia para Vitória, de Vitó
ria para: Miami, e _da Colômbia para a área 
amazônica, por exmplo, e de lá, também, para 
os Estados Onídos. 

É de tal ordem esta ameaça geral à vida 
humana e a ordem das nações que me inscre-
vi hoje, Sr. Presidente, exatamente para fazer 
um apelo às autoridades brasileiras, ao Parla~ _ 
mente brasileiro -temos o Parlamento Lati
no-Americano- para que se ponha, também, 
ao lado desse bravo Presidente da Colômbia 
e dessa Ministra da Justiça, que está jurada 
de morte, para que posSa lutar contra essa 

terrível infiltração que leva completamente à 
nulificação das pessoas humanas. 

O SR. Jutahy Magalhães - V. Ex' me 
permite ~m aparte? 

. OSR. JARDAS PASSARINHO- Ouço 
com prazer o nobre Se_nador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex' aborda 
WD assunto que é do maior interesse não ape
nas nosso, mas mundial, não apenas colom
biano, mas de todo o tnutldo, e V. EX' coloca 
bem o problema. Temos que dai' ã riossa soli· 
dariedade àqueles que estão lutando com o
risco de vida permanente, com ameaças cons
tantes. Agora vemos pelos noticiários aS bom
bas exploclindo em Medellín, CáJi, e as amea
ças à Ministra da Justiça e a tantos outros 
juízes que compõem aquela luta do povo co~ 
lombiano contra os traficantes, e esta solida
riedade mundial deve s_er dada não apenas 
com palavras - aqui só podemos dá-la com 
palavras-mas com aç:ão dos Governos, com 
ação conjunta, porque V. EX vê _que no mo
mento em que o Governo americano se colo· 
ca à disposição para a luta, começa, aí, aquela 
questão ideológica de que se trata de uma 
interferência na liberdade do povo colombia
no. 

O SR.JARDAS PASSARINHO- Preci
samente. 

Já: se levanta a idéia de que os Estados 
Onldos querem um novo Vietnã.. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Exato. Então, 
veja V. Ex!' como·é difícil chegar a isso. Entre
tanto, há necessidade de uma compreensão 
daqueles que realmente querem lutar contra 
aquele principio que existe de quase se per
mitir dentro do interesse de fazer com que 
o pafs progrida às custas da exportação de 
cocaína, como existe também. Temos todos 
q'..!e---nes sc!ida..,..;.zar: o -Parléüãiento brasileiro, 
o Governo brasileiro, com uma aç:ão concreta 
no sentido de impedir a vinda desses trafi
cantes para o nosso solq. Ç.lma ação conjunta 
do GoVerno brasileiro e de todos os pafses. 
E por isso, parabenizo-me com V . .Ext por 
abordar este assunto. V. EJ(' tenha a certeza 
de que nosso compromisso também é o mes
mo de V. Ex~ de -nos solid""itiZar a favor da 
luta que o governo colombiano vem empreen
dendo contra o narcotráfico. 

OSR. JARDAS PASSARINHO -Multo 
obrigado, nobre Senador Jutahy Magalháes. 

O Sr. Mauro Benevides - Permita-me 
um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho? 

OSR.JARBAS PASSARINHO-Ouço. 
com prazer, o nobre Senador Mauro Bene-
vides. · 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, nossa bancada, 
através da manifestação do Senador Jutahy 
Magalhaes, expressa solidariedade à temática 
que traz V. EX à tribuna na manhã de hoje, 
que é exatamente a de sellSibilizar as autori
dades brasileiras, o Parlamento Latino-Ame-
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ri cano, para uma posição firme, corajosa, deci
dida, de solidariedade à Colômbia, que parte, 
agora, para uma ação repressiva, enérgica, 
contra o chamado narcotráfico. Recentemen
te, assistimos, no auge da arroi;iái'lcia,-da petu
lância, da agressividade dos interessados nes
se__narcotráfico, à própria Ministra da Justiça 
da Colômbia, então em Miami, ser ameaçada, 
a ponto de se anunciar a impossibilidade de 
ela retomar ao exercício pleno de sua funções. 
Mas o que nós vimos e a televisão, a imprensa 
inscrita também registraram, foi a presença 
firme da Ministra decidida, corajosa, para ga
rantir a ação do Governo do seu País na repres
são ao narcotráfico. Portanto, V. Ex~',- trazendo 
esse assunto, acredito que receberia, se os 
75 Srs. Senadores estivessem nesta Casa nes
te instante, o apoio de todos eles para essa 
cruzada que se inic[a com o :Seu pronuncia
mento na tribuna, para que nós, representan
tes da classe política, emprestemos a nossa 
solidariedade a esse movimento de conduzir 
a Côlornbia, com o apoio da consciência uni
versal, ao enfrentar esse grave problema com 
que agora se defronta. 

O SR. JARBAS PASSARII'!HO- Obri· 
gado, Senador Mauro Benevides.. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, permita-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Ouço. 
com muito prazer, o nobre Senador Edison 
Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Jarbas 
Passarinho, esta há de ser urna luta da huma
nidade. Nenhum ,país, e o Brasil não pode 
pretender situar-se nessa posição, pode se 
imaginar urna ilha infensa aos maJes dessa 
tragédia do mundo moderno. Os Estados Uni
dos, como observa V. Ext já estã.o ajudando, 
a Europa já se prepara para f<izê-lo também, 
e é necessário que o Brasil, tão pi'óximo da 
Colômbia, também o faça. Dê 'outro modo, 
nós assistiremos a Colômbia sUcUmbir nesta 
luta terrível que move o narcotráfico: urna de 
duas ou os países da América do Sul, mais 
até do que os Estados Unidos e Europa, se 
solidarizam com a Colômbia, ou esta luta não 
terá êxito. V. Ex' tem, portanto, a solidariedade 
completa de toda a bancada do PFL que, neste 
momento, represento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Muito 
grato a V. Ext, Senador EdiSori Lobão. Eu até, 
Sr. Presidente, aproveitaria a oportunidade de 
que estou na tribuna para transformar, tam
bém, o meu discurso num requerimento ver
bal, estimulado pelos apartes que recebi, wna 
vez que agora está havendo urna reunião do 
Parlamento Latino-Americano. Ouvi aqu~ há 
dias. o Senador Humberto Lucena fazer uma 
moção e, depois, ele mesmo ser o chefe da 
delegação que foi para o exterior, mas faria 
wn apelo para que, em nome dO Senado da 
República Federativa do Brasil, exortássemos 
o Parlamento Latino-Americano a, desde já, 
nessa reunião, apresentar a sua solidariedade. 
Como dizia o Senador Jutahy Magalháes. a 

nossa é verbal, mas tem poder de pressão. 
É wna pressão importante, importante sobre 
a opinião pública. Porque quando os Estados 
Unidos começam, agora, a enviar cem obser
vadores militares, isto pode ser o começo de 
um envolvimento que não seria conveniente 
que se fizesse com forças armadas america
nas dentro da Colômbia, excetose tivéssemos, 
isso sim, funcionando o velho pacto assinado 
no Rio de Janeiro, para que todas as nações 
da América do Sul também se juntassem nu
ma ação combinada, de modo a fazer face 
a esse Estado poderoso dentro da Colômbia, 
que é um Estado dentro do Estado e mais 
bem armado. 

Nós vimos há pouco tempo, o mundo intei
ro tomou conhecimento, o Santo Padre fez 
um apelo que não foi atendido, quando o dita
dor cubano mandou fuzilar um dos generais 
de maior prestígio que Cuba tinha no mo
mento. Não foi só um general, foram vários. 
Mas, nada me sugere, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que pudesse haver um envolvi
mento tão profundo do aparato, do aparelho 
dirigente de Cuba sem o conhecimento de 
Fidel Castro.--Então, em grande parte se ad
mite que ele, pelo menos, permitiu que essas 
aç_ões fossem feitas, no envolvimento de liUto
ridades militares, como posto de trânsito para 
a tráfico de cocaína, fundamentalmente, para 
os Estados Unidos da América, por duas ra
zões: a primeira é que ele precisava financiar 
a sua guerra na África e a _segunda é que 
aquilo era dirigido ao inimigo que precisa ser 
destruído, do ponto de vista, dele que são os 
Estados Unidos da América. 

Então, nada me sugere, repito, que tenha 
sido apenas uma ação repressiva. Acho que 
foi uma ação altamente inteligente, mas pro
fundamente cruel, em que ele, ao mesmo tem
po em que conseguia abrandar as reações 
americanas_, que já apareciam no Congresso 
e dentro da imprensa, em relação a esse posto 
de trânsito cada vez mais importante, elimi
nava um cancfidato potencialmente forte para 
a sua substltuiçtlo na ditadura de Cuba, urna 
vez que ele pretende que o seu irmão seja 
o seu sucessor. Até parece que isso já está 
designado. 

Em conseqüência, não coloco esta ação 
de Cuba como ação modelar, mas de qual
quer modo ela é importante _com um exemplo 
do que poderíamos fazer nos _países demo
crátit:os em relação ao apoio à Colômbia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa associa-se ao pronunciamento do 
senador Jarbas Passarinho com relação a soli
dariedade à Colômbia, e sugere que S. Ex' 
elabore, então o texto da mensagem que aca
ba de propor que este Senado transmita ao 
Parlamento Latino-Americano, para wna pró
xinia reunião. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Maurício 
Corrêa, que falará corno Líder. 

OSR. MAURÍCIOCORRêA (PDT .:..of. 
Como Líder. Pronuncia o segulnte discurso. 

Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente. Srs 
Senadores. o Ministério Público passou a ter, 
na atual Constituição, uma contextura-de higi
dez muito salutar. Tanto é que para ser exone
rado, o chefe do Ministério Público, dentro do 
mandato de dois anQS, que ele tem hoje asse
gurado, precisa da aprovação de dois terços 
do Senado. 

To dos os Srs. S"eri8dores se recordam, 
quando participávamos da Comissão Parla
mentar de Inquérito e o Ministro das Comuni
cações, o Sr. Antônio Carlos Maga1hães, fez 
as suas estripulias, usou e abusou dos _canais 
de televisão e da imprensa, para caluniar, inju
riar, difamar, os integrantes daquela Comis
são. Em face cfisso, recorremos ao Supremo 
Tribunal Federal, pedindo a prestação jurisdi
cional, no sentido de que aquela Corte deter
minasse, através de uma decisão, a responsa
bilidade penal do Ministro das Comunicações. 
Como a -Justiça é morosa, pelo seu próprio 
mecanismo, não tinha ainda acontecido nada. 

Hoje, quero trazer ao conhecimento do Se
nado um fato da mais alta importância. O Se
nador Carlos Alberto Chiarelli, que foi vítima 
da apresentação de um dossiê perante aquela 
Comissão, nas suas conclusões, foi fartamen
te caluniado pelo Ministro das ComunkaçõeS, 
com a acusação de ter utilizado verbas_ da 
Seplan, verbas do MEC, de ter participado c;l.e 
obras invisíveis com recurs_os do Governo, p~
didos de canais de rádto e televisão para_s_eus 
amigos do Rio Grande do Sul, de ter stdo 
professor fantasma em Pelotas, também_ Oo 
Rio Grande_do Sul, enfim de ter __ exercido. o 
tráfico de influência; de ter usado finãncia
mento, do BNH para compra de um aparta
mento, inclusive de ter facilitado a colocação 
de venda de_ cebolas podres:~ para atende_r à 
situação de desespero de seus amigos nq R:ip 
Grande do Sul. 

Havíamos feito essa interpelação e, logo em 
seguida, o Senador Carlos Chiarelli fez uma 
representação ao Supremo Tribunal Federal. 

Lembro-me qu_e na interpelação que havía
mos dirigido ao Supremo Tribunal Federal, 
o Sr. Ministro teve a ousadia de colocar nas 
suas explicações o seguinte: 

''Poderá, contudo, o notifica~te", ..:....:no 
caso era eu quem notificava - Senhor 
Ministro-Presidente, satisfazer sua curiOsi
dade ou aplacar sua preocupação, conVo

--cando o-notificado--ou víabíitzando Sua 
convocação para o efeito_ de depor' na 
CP!. Ou, então, receando o confrohtb 
com a verdade, e temer _o livre_ debáte 
com o intepelado, ·ajuizar a ação judíci,:tl 
que entender cabível, embora sujeito, 
nessa h!pótesse o notificante, aos risCos 
penais já mencionados." 

Sr. Presidente, anteontem o eminente .P_fQ
curador~Geral da RepUblica, o Sr. An"~4e_s 
Junqueira Alv:arenga, teve uma postura muito 
firme, muito correta,· e de independ~nç!a, 
cumprindo, portanto, as finalidades institucio
nais do Ministério Público: ãcaba de denunciai' 
o Ministro Antônio Carlos Magalhães. Leio a 
c_onclusão_ do, seu parecer: 
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8-Jnegável o anfmus ca/umniandi, 
diffamandlet injuriandi do acusado, que 
ofendeu a honra do parlamentar vítima, 
-no caso Senador Carlos Alberto Chia
relli- em raz!o do exercício de sua fun
ção pública. 

9-Pelo exposto, incorreu o denun
ciado nas penas dos artigos 138, 139 e 
140de oart 141, II e lU, do Código Penal, 
bem como nas penas dos arts. 20, 21 
e 22, ele o artigó23, II, da Lei n• 5250/67. 

1 O- Requer, pois, o Ministério Público 
Federal nos terrhos do arl51, I, da Consti
tuição Federal, seja solicitada autorização 
à Câmara dos Deputados, para a instau
ração da ação penal, decorrente da pre
sente denúncfa, prosseguindo-se nos ter
mos da lei, até fmal. 

Deixo registrado aqui, para conhecimento 
dos Srs. Senadores, que já se está Jazendo 
jystiça neste Pafs, e o Ministério Público assu
me a postura de independência. 

CongratuJo-me com o bravo Senador Car
los Chiarelli, que sofreu as conseqüências de 
toda a imprensa brasfleira contra ele, e hoje 
já tem o conforto de ver que o Ministério PúbU
co acaba de denunciar o Ministro Antônio Car
los Magalhães. _Seguramente, tenho certeza 
que a Câmara dos Deputados, na sua altivez, 
vai dar a permissão para que S. Ex" responda 
perante o _Supremo Tribunal Federal sobre to-_ 
das as injúrias, calúnias e difamações que pra
ticou não só contra o Senador Carlos ChiareJii 
como contra muitos integrantes desta Casa 
e muitos ddadãos dignos do Brasil. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um pronuncia
mento do Ministério Público da mais alta im
portância, e é isto que deixo -registrado. (Muito 
bem!) 

DOCUfr1ENTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. MAGR(C/0 CORRÉA EM SEG DIS
CGRSO: 

INQUÉRITO N' 423-5 
DIS1RJTO FEDERAL 

Relator: Exm~> Sr. Ministro Octavlo GaUotti 
Indiciado: Antonio Carlos Magalhães 
Vítima: Carlos Alberto Gomes Chiarem 
Colendo Supremo Tribunal Federal, 
O Ministério Público Federal, com funda

mento no inquérito n~> 423 dessa excelsa Corte, 
oferece denúncia contra Antonio Carlos Maga
lhães, Ministro de Estado das Comunicações, 
pela prática dos fatos deUtuosos a seguir nar
rados: 

1. Através da Resolução n~' 22, de 1988 
{ft. 16), foi constituida, no âmbito do Senado 
Federal, Comissão Parlamentar de Inquérito 
- CPI -, rendente a "investigar, em profun
didade, as denúncias de irregularidades, inclu
sive corrupção, na Administração Pública, ulti
mamente tomadas notórias pelos meios de 
comunicação" (art. !9). 

2. No decorrer dos trabalhos da Comis
são, o acusado passou a atacar publicamente 
os seus membros e, de rhodo especial, o Rela
tor, Senador Carlos Alberto Gomes Chiarem, 
prometendo dtvulgar um "dossiê" de irregula
ridades praticadas por este. 

_- 3. -o_ seiíador, então, interpelou judicial
mente o denunciado, perante esse colendo 
SUpremo 'rtibuilal Federal, buscando o exato 
sentido das ameaças e a eventual exibição 
do "dossiê" (fls. 17/19), havendo este impug· 
nado a interpelação, afirmando que a exibiçã'o 
pretendida "não se confunde com O instituto 
do pedido de explicações em juízo (fi. 24) e 
conclutndo: 

-~'Poderá, contudo, o notificante, Senhor 
Ministro Presidente, satisfazer sua _curiosi
dade - ou aplacar sua preocupação -, 
convocando o notificado- ou viabilizan
do sua convocação - para o efeito de 
depor na CPI. Ou, então, receando o con

-frontocomaverdadeetemerolívredeba~ 
te com o interpelado, ajuizar a .?lção judi
cial que enterider cabível, embora sujeito, 
nessa hipótese, o notificante, aos riscos 
penais já mencionados" (fi. 25 ). 

4. Por não lograr aJcançar o seu intento 
de ser convocado para depor perante a CPI, 
o denunciado encaminhou a outro senador 
membro da Comissão, "uma argütçáo de im
pedimento e suspeição" contra o Senador 
Chiarelli, anexando o "dossiê" aludido. Na 
missiva de 9 de novembro de 1988 dirigida 
ao Senador Alexandre Cos_ta, por meio da qua1 
ericaininhou o "dossiê", o acusado ofendeu 
a honra da vítima, Senador Chiarelli, __ que dela 
destacou trechos, verbls: 

"13. Começa o autor das ofensas a 
denegrir a própria CorrUssão, e, especial· 
mente, o Suplicante a quem injuria, in 
verbis: 

"Tem sido o país estarrecida testemu
rifiã do comportamento do núcleo polí· 
tico da CPI, que, durante dez meses, se 
propôs a ser juiz da honra alheia sem 

-procurar defender a própria' honra, com~ 
prometida pelos documentos. que om re· 
velo, com refaçáo ao Senador Carlos 
ChiareDi" (grifos nossos). 

14. E, logo a seguir aduz, difamando: 
"Na qualidade de cidadão ou de Miriis

tr_o de Estado, repilo o método fascista 
usado nessa CPI, por seu relator, endoide
ddo pela vaidade e pelo desejo de esc§n
dalo sem qualquer amparo ·na compe
tência, cfrctJnstáncia que levou ao descré
dito público o próprio instituto das comis
sões de inquérito" (grifos nossos). 

15. Com mais audácia e clareza insis
te em atassalhar a honra da vítima, como 
se vê do trecho seguinte: 

''No dossiê sobre esse Senador, encon
trará V. Ex!' fatos estarrecedores, que dei
xarão o País estupefato pelo volume, pela 
reiteração, pela vizinhança íntima com a 
imoralidade." 

]6. E ao requerer ao Senador Alexan
dre Costa a juntada do material apresen
tado, salienta 

"que o Senador Carlos Chiarem, prati
cou, em maior volume e continuadamen
te, atas idênticos aos que agora conde~ 
na". 

17. Após afirmar que as acusações 
do Suplicante a pessoas honradas é falsa, 

_ e "não tem suporte nos autos, por não 
ter havido prática dos atas, tal como por 
ele foram efetivamente praticados ao lon
go de sua escorregadia e limosa carreira 
política", é feita a seguinte calúnia: 

"Não se tem notiCia, na história da Re-
pública, de que um Senador tivesse rece
bido dinheiro de particulares, a titulo de 
reseJVéJ técnicã. Agora essa triste notícia 
entra nesses autos para ficar como nódoa 
fepulsiva e isolada, na história do Senado, 
que saberá agir na defesa de seu con
ceito, de sua tradição, de sua respeita
b~idade". 

I 8. E, finalmente, após injuriar, difa
mar e caluniar o Suplicante; arremata 
com mais esta injúria: 

"Politicamente, moralmente, institucio~ 
nalmente, o Senado tem obrigação de 
conhecer da matéria por mim suscitada. 
Tenho certeza que conhecerá e julgará 
o membro indigno de participar da gran
deza e do prestígio da mais alta casa legis
lativa do nosso País, historicamente res
peitada e prestigiada pela opinião pública 
de várias gerações de brasileiros" (fls. 5/6 
e 40/42). 

5. Também, ao apresentar o "dossiê", o 
acusado refere-se à v1tlma, chamando-o de 
"esperto e oportunista até demais", "interes
seiro e bajl:JI~dor", "pobre e triste figura" (fls. 
35/46), arrolando, em seguida, os seguintes 
fatos_. assim resumidos pela própria vítima em 
sua repre~entação: 

~'20. -_- Elenca o ofensor dezOito tópicos 
que diz ter lastro em elementos de convie· 
ção, que resumiremos a seguir: 

a) Sob o título Verbas da Sep/an, diz 
que o Suplicante beneficiou-s~L nos ?Anos 
de 19,86 e 1987 de cerca de Cz$ 
265.000~õ()O,óo (dúzentos e sessenta e 
cinco- milhões de cruzados) dos mais de 
Cz$ 852.000.000,00 (oitoci!iita$ e cín
qüenta e dois mühões de cruzados) que 
tentou liberar na Seplan, e, textualmente, 
é incisivo- no asseverar. "Espantoso, além 
de estarrecedor, é o fato de que muitas 
dessas liberaç~s beneficiando o Sena
dor P,iai"ell! (gtifo nosso) foram encami
nhadas ao B~tlCó do Brasil pelo Sr'. Lúcio 
Veríssíino Machado de Souza, hoje indi
ciado pela CP1 da corrupção exatamente 

_ p_ela prática de atas dessa natureza. consi· 
derados pelo próprio Senador como atas 
de corrupção". 

b) Sob o título Verbas do MEC: afiana 
que o Suplicante "solicitou e foi atendido 
na intermediação de verbas no período 
de 1986 a 1988 no valor de Cz$ 1 bilhão, 
382 milhões, a preços de novembro/8S, 
que não se· saj;e b~m ou mal aplicados, 
como mastro "-eibndguOs exemplos a se
guir": E dâ ~~·exetilPio o munldpio 
de Borri Prindp16 em que a verba liberada 
para a construção de um estádio de fute
bol não foi aplicada pelo prefeitp, o mes
mo acontecendo com o município de Se-
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rafina Correia, que recebeu, através de 
um convênio assinado coin o prefeito ver~ 
ba para a construção de um Ginásio de 
esportes, o qual jamais foi construído. 

c) Sob o tffulo Obras linlfsíveli alega 
que "por solicitação do Senador Chiarell~ 
o município de Lajeado obteve recursos 
liberados pelas notas fiscais FND/MEC 
10078/0 e I 0079/0 de li. li ·87 para 
construção, respectivamente, de quadra 
de esportes no distn"to de Forquetinha e 
de um prédio para unidade escolar de 
]9 grau do Distrito de Canudos". E condui 
a acusação: "Cabe ao Senado_r Chiarelli, 
que pediu o dinheiro e conseguiu a libera
ção, dizer, agora, onde o mesmo foi apli
cado". 

d) Sob o titulo Pedidos no Ministério 
das Comunicações, relata que o Supli
cante fez através de telex, ofido.s, ou por 
outros meios, pedidos para a instalação 
de 40 estações de rádios e televisões em 
municípios que arrol_a. 

e) Sob o título Amigo de_Sªmey. cha~ 
ma o Suplicante de inco_erente por usar 
s!ogans na campanha eleitoral de 1986 
em que se mostrava amigo do Sr. Presi~ 
dente. 

f) Sob o título de Professor Fantasma, 
denuncia o fato de o Suplicante - "tra
vestido de Paladino da Justiça" --:-- "rece
ber vultosas somas em _dinheiro, sem 
prestar seNiço algum, como no caso da 
Faculdade de Pelotas, da qual recebeu 
o salário de professor indevidamente". 

g) Sob o titulo Tr~fico de Influência, 
calunia o Suplicante ao acusá-lo do rece
bimento da quantia, em 1984 de Cz$ 2 
milhões da APLOB, a título de, - pas
mem!- Reserva Técli.tcã". E, como 
mestre na farsa, c:om dubiedade e ironia, 
aduz: "Bem pode signific:anemuneração 
por serviços na defesa da entidade priva
da e de seus interesses junto a órgãos 
federais". 

Em outra acusação de tráfico de in
fluência, critica o Suplicante pelo fato de 
"receber remuneração "de empresas, co
mo em 1983, Cz$ 173,10 mil da GAE
Grupo de Administração Einpresaiial Lt
da., por serviços prestados". E iridaga: 
"Que selViços seriam esses''?" Ainda con
dena o ofendido, dizendo que "não foi 
devidamente esclarecido o episódio da 
intermediação do Senador Chfar'elli na 
venda à Cobal em 1985, de 70.000 tone
ladas de cebola podre (grifos nossos)". 

F'malmente, refere que o Suplicante é 
o principal culpado do escândalo da Cla
vesul, onde, segundo o apurado em um 
processo, houve desvio de verbas, frau
des e corrupção. 

h) Sob o título deSohe!fãçãOFiScaJ,diz 
que o Suplicante indevidamente tentou 
receber restituição indevida de imposto 
de renda, quando teve de pagar, na verda
de, coercitivamente, a importãhcia de Cz$ 
411;7 mil. 

i) Sob o titulo FislololJTSmO,vituperan
do o Supllcante, o Suplicado assegura 

que- "nUnca ninguém o superou nas indi
cações para cargos públicos. Tentou de 
tudo, de serventes a Ministro. Há, até 
quem aponte grandes empreiteiras, que 
em 1986 teriam Obtido o seu dmgente 
apoio juntO aO governo estadual para re
cebimento de faturas". Reclama que o 

-"Gahiriete ·do Senador teria que possUir 
o triplo da área para acomodar dezenas 
de funcionários que lhe foram c-edidos". 

Censura_o_Jato de a esposa do Supli
cante, apesar de ser funcionária da Funa
bem, vinculada ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social e Professora da 
Secretaria de Educação e Cultura do Es
tado do Rio Grande do Sul, receber por 
ambos os contratos, sem contudo com
parecer a rienhum dos empregos, estan
do à disposição -do Gabíriete da Presi
dência da República. 

j} Sob o título "Defensor da Casa Pró
pria - SFH, narra que o Suplicante tem 
dois imóveis em muniCípios diferentes do 
Rio Grande do S,ul, adquiridos através de 
fmanciatnentOs junto à Caixa Econômica 
do EstadO_ dõ Rio Grande do Sul alugada 
a terceiro. Aproveita para ofensivamente 
lançar mais um vitupério contra o ofen
dido: haver interme_djado ati_vidades da 
Caixa Econômica."que São habltualrrien
te concedidas através de processos nor
mais de financiamentos", para-obter con
cessões de casas lotéricas para amigos 
e correligionárioS, créditos educativos, re
cursos financeiros, financiamentos para 

_ a compra de imóveis. -
1) Com base en1 urria nota na coluna 

"Carlos Swann" de O Globo.~ ed. de 
27-4-86, alude que a irmã do SuPlicante 
é funcionária fantaSma da Funabem, es
tando na reta da demissão~ 

m) Finalmente, detratando a honradez 
do Suplicante, aponta-o como elemento 
bajulador, que com isso procurava abrir 
caminhos para obter benefic:;los e vanta
gens nos gabinetes ministeriais" (fls_. 6/8 
e 47/55). 

6. Tais documentos ofenSivos integraram, 
como anexo, à Voto do Senador AJexandre 
COSta e, nessa condição, passaram aOs anais 
do Senado Federal, em sessão de 29 de no· 
vembro de 1988 (fi. 26). 

7. Por outro lado, o acusado exibiu o mate
rial ofensivo à imprensa, que o -divu1gou em 
30 de novembro de 1988 (fls. 26/39). 

8. Inegável o animus calumniandi, diffa
mandi et injuriandi do aCusado, cjue ofendeu 
a honra do paralmentar vítima, em razão do 
exerckio de sua função pública. 

9. Pelo exposto, incorreu o denunciado 
nas penas dos afts. 138, 139 e 140 de o art. 
141, II em, do Código Penal, bem como nas 
penas âos-ãrtS. 20, 21 e 22; c/C o ·art. 23, 
II, da Lei no 5.250/67. 

i o. Requer, pois o Ministério Público Fe
deral, nos termos do art. 51, I, da Qmstituição 
Federal, seja solicitada autorização à Câmara 
dos Deputados, para a instauração da ação 

penal, decorrente da presente denúncia, pros
seguindo-se nos termoS da lei, até final. 

11. Requer, finalmente, seja apensado a 
este autos o expediente PGR n"~ _3.496/88-53, 
oriundo do Departamento de Polícia Federal. 

Brasilia, 30 de agosto de 1989. ~Aristides 
Jungueira Alvarenga, Procurador-Geral daRe
-publica. 

Rol de Testemunhas: 
1) Senador José lgnácio Ferreira; 
2J Prefeito Arlindo José Rusceyk (Campina 

das Missões); 
3) Prefeito Emi nmo l:etry (Lajeado); 
4) Prefeito Sergio Antonio Massolini (Sera-

fina Cotrêa); __ _ 
5) Prefeito José Hilário Junges (Bom Prin-

cípio); -- -
6) João Jardim - Ex~Secretário de Agri

cultura do Rio Grande do Sul; 
7) João Felício Scárduã (Ex-Diretor Ptesi

dente da Çobal). 

COMPN?ECE MAIS OS SRS. SENil~ 
DORES: 

Mário Maia- Nabo r Júnior- Aureo Mello_ 
-Aimir Gabriel-João CãsteiO-=- Alexandre 
Costa- Edison Lobão .... ; . .-João Lobo .;....;. Car~ 
los Alberto - Lavoisier Maia __: Marcondes 
Gadelha - Raimundo Ura ~Marco Màciei 
-Jutahy Magalhães -Jos_é [gnáclo Ferreira 
-Nelson Carneiro-Itamar Franco_-Ronan 
Tito - Iram Saraiva - Mauricio CorTêa -
Meira Filho- Mendes Canale- Dirceu Car
neiro - Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a Mesa, oficio que será lido pelo 
Sr. l 9 Secretário. 

- É tidO o· Seguirlte_ 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Gabinete do Governador 

Oficio n• 214/89-Gabs . . 
Macapá-AP\ 30 de aQ-6sto de 1989 

Exm9 Senador: _ 
Tenho a honra de submetera mais alta con

sideração de Vossa Excelência, éril . atendi
mento ao que preceitua a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias em seu art. 58, o anexO Projeto 
de Lei que dispõe sobre a Proposta Orçamen
tária do Estado do Amapá para o exercício 
de 1990. 

A Proposta Orçamentária para o próximo 
_exercício de l~O estim_a_a)_~.~seit?_~m fiÇZ$ 
264.104.000,00 (duzentos e sessenta e quatro 
milhões, cento e_ quatro mil cruzados novOs) 
e fiXa _a Despesa também em igual vaJor, e 
foi elaborada obedecendo as normas legais 
vigentes, especialmente a Lei n9 4.320, -de 17 
de março de 1964, procurarido aproximar-se 
no máximo da realid_a.de financeira ~staduar 

Permita-me Senhor Presidente, respeitosa
mente, solicitar a Vossa EXi:elênda ·a prorro~ 
gaçãq _do_ prazo de entrega dos 'ãnexos que 
alude a lei n<?_4320, até o dia, 30 de setembro 
do ano em curs_o, ___ - _ 

No ensejo, reitero a Vossa ExCelênda e seus 
ilustres pares a expresáo do mais elevado 
apreço. -Jorge Nova da Costa, GovemaCior. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~ 
sa) - A Presidência, não havendo objeção 
do plenário, defer~ a solicitação, e aguardará 
até 30 de setembro a remessa dos anexos 
ao projeto. (Pausa) 

Em 30 de junho de 1989 o Nobre Sr. Sena
dor Ronan nto encaminhou à Mesa o Projeto 
de Lei do Senado n9]93/83, que "díspõe sobre 
o Estatuto_ da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências". Naquela oportunida
de, a matéria foi lida e despachada à Comissão 
de Assuntos Sociais. A proposição, no entanto, 
constitui Projeto de Código, pois, além de tra
tar da problemática do menor de forma abran
gente e global, foi_ elaborado por Comissão 
de Juristas. Tendo sido amplamente divulga
do. Assim, a Presidência encarrtinha esse Pro
jeto· à Comissão 'ten:iporária qUe a"caba de 
ser constituída, para estudo, juntamente com 
o que foi lido, nos termos das disposições 
especiais previstas no art 374 do Regimento 
Jntemo. 

O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto que será lldo pelo 
Sr. P Secretário. 

É lido o seguinte 

~O~ODEUBDOS~ 
N• 254, DE 1989 

Dispõe sobre a integração das donas
de-caSlJ à Previdência SOcial. 

O COngresso NacionaJ decreta: 
Art. I<? Estende-se às donas-de-casa a 

condição de Segurado facultativo, para efeito 
de filiação à Previdência Social. 

Parágrafo único. 'Entende-se por dona-de
casa aquela que, sem remuneração, tem sob 
sua responsabilidade os trabalhos domésticos 
situados no âmbito de determinada unidade 
familiar. 

Art 29 As donas--de-casa contribuirão pa
ra a Previdência Social nos termos estabe
lecidos no art. 29 da Lei n9 7.787, de 30 de 
junho de I 989. · - • 

Arl 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. -

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlllcaçâo 

Uma das demandas sociais que recebeu 
apoio irrestrito em todas as fases do trabalho 
da Assembléia Nadonal Constituinte foi a ex
tensão dos beneficias da Previdência Social 
às donas-de-casa. 

Tal a força de seus fundamentos, que o 
direito de filiação das donas-de-casa acabou 
sendo ampliado, ganhando a abrangência do 
atual § I • do art. 20I da Carta Magna. 

Para atender e dar efetividade à justa de
manda das donas-de-casa, o projeto de lei 
que ora submetemos à apreciação dos ilustres 
pares propõ_e a integração dessas anônünas 
produtoras de Q,queza ao sistema previden
ciário, na categoria de "segurado f~cultativo". 

O reqUisito constituciorial consubstanciado 
no§ 5<? do art 195 da Carta em vigor é atendido 
pela contribuição direta das donas~de-cas~, 

que deverá seguir o mesmo critério estabe
Jeddo pela Lei n? 77.873/89 para os demais 
contribuintes individuaJs, a saber: 

a) alíquota de 10%, para os salários-de
contribuição de valor igual ou inferior a três 
salários mínimos; 

_b) alíquota de 20%, pai'a os demais. 
Dessa forma, toda dona-de-casa poderá co·. 

meçar a contribuir para a Previdência median· 
te a alfquota de I O%, podendo, de acordo 
corn a sua conveniência, evoluir, de acordo 
com os interstídos legais, para patamares su
periores (e mais onerosos) de salário-de-con
tribufçãci (base contributiva). 

Com a aprovação do presente projeto, esta
remos -dando um passo efetivo no sentido de 
dar ~eficácia à nova Constituição Federal, evi
tando procrastinações desnecessárias, já que 
a extensão dos benefíçios e serviços previden
dários às donas-de-casa pode ser perfeita
mente viabilizada independentemente da re· 
formulação global dos planos de custeio e 
benefícios da Previdência Social. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989, 
-Louremberg Nunes Rocha, PT. 

LEOISUlÇÃO OTIIDA 

CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. _ 195. A seguridade social será fman
ciadã por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos temros da lei, mediante recur
sos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, e das seguintes contribuições sociais: 
............... ,.,, __ ,._.._ ___ .,.,._ ... , .. ..:-............. .. 

§ 5<:> Nenhum beneficio ou serviço da se
_ _gl.uidade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a c_orrespondente fonte de 
custeio total. 

SEÇÃO UI 
.: Da Previdência Soclal 

Arl 201. Os planos de previdência social, 
medfante éontribuição, atenderão, nos termos 
da lei, a: 

§ 19 Qualquer pessoa poderá participar 
dos benefícios da previdência social, mediante 
contribuição na forma dos planos previden
dárlos. 

LEI N• 7.787, DE 30 DE JUNHO DE I989 

Dispõe sObre alterações na legislaÇão 
dt:CiiSte!o da Previdênda Social e dá ou~ 
tras providê!!cias. 

w""""""'"'"--'"--"-·--,.--,.--.. -»•...ok 
Art. 29 A alíquota de contribuição_ do se

gu~ado tr~l')ador nutônomo e equiparados, 
e _do segurado .empregador1 bem como de 
todos os conbibuintes individuais, aplicada so
bre o respectivo salário~de-contribuição, será: 

I- de· 10%, para os salários-de~ContribuiM 
ção de valor ígual ao inferior a trezentos e 
sessenta cruzados novos; 

11- de 20%, para os demais. 
............... --·----·-·--

(À cO~is;§o de Assuntos Sociais -
competênciã -teimíii11tíva.} - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, outro projeto de lei que 
serâ lido pelo Sr. 1<? Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 255, DE 1989 

Institui o Código de Menores e dá ou~ 
tri!IS providências. 

CÓDIGO DE MENORES 

LNROI 
Parte Gelai 

mULOI 
Dispos!ç6es Prelknfnares 

M 1 .;- Este Código -dispõe sobre assistên
cia, proteção e vigilânciª-ª menor, que é toda 
criança ou adol_escentc:: que não tenha atingido 
a i"tfãlóiidade e que se__ encontre: 
I-em situação irreguJar; 
II- nos casos expressos em lei. 
§ 19 Entende-se por situaçãO _irregular a 

posição ou o·· estado em que se.,encontre o 
menor perante a lei, reconhecida pela autori· 
dade judiciária, 

§ 29 As medidas de caráter preventivo 
aplicam-se a todo menor independentemente 
de sua situação, até a maioridade penal. 

Art. 29- Para os efeitos do Código, conside
ra-se em situação irregular o menor: 
I- privado, ainda que eventualmente, de 

condições para atender às suas necessidades 
vitais básfcas que lhe são asseguradas _pe!a 
Constituição Federal e a I~i. em razão de: 

a} falta, ação ou omissão dos pais ou res· 
ponsável; 

b) mcmifesta impossibilidade do? pais ou 
responsávef para prOvê-las. 
n-vítima de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão, 
pelos pais ou responsáveis; 

ID-em perigo moral, devido a: 
_ a} encontrar-se, de modo habitual, em 

ambiente contrárío aos bons costumes; 
b} exploração sexual ou outra atividade 

contrária aos bons costumes. 
rv- privado de representação ou assistên

cia legal, pela falta eventual dos pa1s ou res
ponsável; 

· V- com desvio de conduta em virtude de 
·grave desajuste familiar ou comunitário; 

VI- a quem se atribua ato infracional. 
Parágrafo úriko. Entende4 se -por respon

sável aquele que, não sendo pai ou mãe, exer
ce, a qualquer título, vigilância, direção ou edu
cação de menor, ou voluntariamente o traz 
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em seu poder ou companhia, independente~ 
mente de ato judicial. 

Arl 39 Os atas judiciais, policiais e admi
nistrativos que digam respeito a menores são 
gratuitos e sigilosos, dependendo sua divulga
ção ainda que por certidão, de deferimento 
da autoridade judiciária competente. 

§ 19 Os editais de citação limitar-se-ão 
aos dados essenciais à identificação dos pais 
ou responsável transcrevendo-se, em resumo, 
o local e as circunstâncias em que foi encon
trado o menor. 

§ 29 A notícia que se publique a respeito 
de menor em situação irregular não o poderá 
identificar, vedando-se fotografia, referência a 
nome, apelido, filiação, parentesco e residên
cia, salvo no caso de divulgação que vise à 
localização dos pais ou de menor desapare
cido. 

illULOU 
Da Aplicação da Lei 

Art. 49 A aplicação desta Lei levará em 
conta: 
I-os princípios estabelecidos nas normas 

constitucionais e legais; 
II- o contexto sóclo-econômico e cultural 

em que se encontrem o menor e seus pais 
ou responsável; 

m - o estudo de cada caso, realizado por 
equipe de que participe pessoal habilitado, 
sempre que necessário. 

Art. 5~ Na aplicação desta Lei, a proteção 
aos interesses do menor sobrelevará qualquer 
outro bem ou interesse juridicamente tutelado. 

TÍTULO lU 
Da Autoridade Juc/Jciárir1 

Art. 69 .A autoridade judiciária a que se re
fere esta Lei é o Juiz de Menores, ou o Juiz 
que exerça essa função na forma da legislação 
local. 

Art. 79 À autoridade judiciária competirá 
exercer diretamente, ou por intennéd(o de ser .. 
vidor efetivo ou de voluntário credenciado fis
calização sobre o cwnprimento das decisões 
judiciárias ou determinações administrativas 
que houver tomado em relação à assistência, 
proteção e vig~ância a menores. 

§ 19 A fiscalização poderá ser desempe-
nhada por Comissários Voluntários, nomea
dos pela autoridade judiciária, por prazo deter
minado, a título gratuito, dentre pessoas idô
neas merecedoras de sua confiança. 

§ 29 É considerado de relevante valor so
cial o serviço prestado por voluntário creden
ciado. 

Art. 89 A autoridade judiciária, além das 
medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, 
mravés de Portaria ou Provimento, de oficio, 
mediante provocação do Ministério Público, 
ou de interesses comunitários, determinar ou
tras de ordem geral, que, ao seu prudente 
arbítrio se demonstrarem necessárias à assis
tência, proteção e vigilância a menor. 

Parágrafo único. Somente as entidades 
que estejam funcionando regularmente há 
mais de um ano e atuantes na área de prote-
ção ao menor, têm legitimidade para requerer, 
nos termos deste artigo. 

TfrULO IV 
Das Entkfa_des de Assistência 

e Proteçilo a Menor 

CAPITULO! 
DasEntídades Cnàdas 

peJo Poder Público 

Art. 99 ~ entidades de assistência e pro-
teção a menor criadas pelo Poder Público, te
rão centros especializados destinados a recep
ção, triagem, observação e à permanência de 
menores. 

§ 19 O estudo do caso do menor no cen
tro de recepção, triagem e observação consi
derará os aspectos social, médico e psicope
dagógico, e será feito no prazo médio de três 
meses. 

§ 2~> Os centros a que se refere este artito 
~rocederão a rigorosa separação dos meno
res, de acordo com a faixa etária, sexo, condi
ções de saúde e vivência infracional e institu
cional. 

§ 39 A escolarização e a profissionalização 
do menor serão obrigatórias nos centros de 
permanência. 

§ 4<? Das anotações sobre os menores as
sistidos ou acolhidos constarão data e circuns
tâncias do atendimento, nome do menor, de 
seus pais ou responsável, sexo, idade, ficha 
de controle de sua formação, relação de seus 
pertences e demais dados que possibilitem 
sua identificação e a inctividualização de seu 
tratamento. __ 

§ 59 É vedado à entidade pública trans
ferir o menor que tenha sob seus cuidados 
para outra Comar"ca, sem·-préVic!i aUtorização 
da autoridade judiciária competente, sob as 
penas da Lei. 

CAPITULOU 
Das Entidades Particulares 

M 1_0. As entidãdes particulares de as
sistência e proteção a menor somente pode
rão funcionar depois de registrada no órgão 
estadual responsável pelos programas de 
bem-estar do menor o qual comunicará o re
gistro à autoridade judiciária local. 

Art. 11._ Toda entidade manterá arquivo 
das anotações a que _se refere _o § 4~ do art. 
9'? desta Lei, e _promoverá _a escolarização e 
profissionalização de seus assistidos, preferen
temente em estabelecimento aberto. 

Art. 12. É vedado à entidade particular 
entregar menor sub judice a qualquer pessoa 
ou transferi-lo a outra entidade sem autori
zação judicial sob as penas da Lei. 

TÍTULO V 
Das Medídas de Assistência 

eproteçãó · 

CAPítULO I 
Das Medkfas Aplicáveis 

- ao-menor ----

Art 13. Toda medida aplicada ao menor 
visará, fundamentalmente, à sua_ integração 
só.cio-familiar. 

Art 14. Sãomedidasaplicáveisaomenor 
pela autoridade judiciária: 
I- advertência; 

II - entrega aos pajs ou responsável ou 
a pessoa idônea, mediante termo de responsa
bilidade; 

III-colocação em família substituta; 
N- imposição de regime de liberdade as

sistida; 
V- colocação em casa de senti-internato; 
VI- internação em estabelecimento educa

cional, ocupacional, psicopedagógico, hospi
talar, psiquiátrico ou outro adequado. 

Art. 15. A autoridade judiciária poderá, a 
qualquer tempo e no que couber, de ofício 
ou mediante provocação fundamentada dos 
pais ou responsável, da autoridade adminis
trativa competente ou do Ministério Público, 
cumular ou substituir as medidas de que trata 
este Capítulo. 

Art. 16. Para a execução de qualquer das 
medidas previstas neste CapítuJo, a autoridade 
judiciária poderá, ciente o Ministério Público, 
determinar a apreensão do menor. 

Parágrafo único. Eni Casá de ãpreensào 
para recambiamento este será precedido de 
verificação do dorrücílio do menor, por inter
médio do Juizado do domicilio indicado. -

SEÇÃOI 
Da Advertência 

Arl 17. A advertência é apUcada ao me
nor, em audiência, presidida pela autoridade 
judiciária, com severidade serena, como me
did~ educativa para prevenir fatos futuros., la
vrando-se termo que _é assinado pelo menor, 
os pais ou responsável. 

Parágrafo único. O menor é entregue aos 
pais ou responsável constatado que tem fami
lia estruturada ou alguém que por eJe.se res
ponsabilize o que é feito mediante assinatura 
do termo de responsabilidade. 

SEÇÃOII 
Da Co/ocaç~o em FamDia 

SubustitUa · 

SUBSEÇÃOI 
Disposfç6es Gerais 

Arl 18. A colocaçao em família substituta 
será feita mediante: 

( - guarda, provisória ou definitiva; 
li-tutela; 
Ul-adoçao. 

§ 19 A guarda de fato preexistente não im
pedirá a aplicação das medidas previstas neste 
artigo, com o objetivo de prevenir a situação 
irregular. 

- § 29 Entende-se por guardião de fato 
aquele que não sendo pai ou mãe, exerce, 
a qualquer título, vigilância, direção ou educa
ção ·de menor ou voluntariamente o traz em 
seu poder ou companhia, independentemente 
de ato judicial. 

Art. 19. São requisitos para concessão de 
qualquer das formas de colocação em família 
substituta: -

I ..=.. qualificação Completa do candidato a 
responsável e de seu cônjuge, se casado, com 
e>:pressa anuência deste; 

II- indicação de eventual relação de paren
tesco do candidato ou de seu cônjuge com 
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o menor, especificando se este tem ou não 
parente vivo; 
.lll- idoneidade moral do _candidato; 
IV- sanldade física e mental do candidato; 
V- qualificação completa do menor e de 

seus pais se conhecido; 
VI- indicaçao do cartório onde foi inscrito 

o nascimento do menor. 
Parágrafo único. Não se deferirá colocação 

em famflia substituta a pessoa que: 
I- não revele, por qualquer modo, íncom

patibi1idade com a natureza da medida; 
H- não ofereÇa ambiente familiar ade(Jua

do~ 
m- não tenha condições de prover a man

tença do menor. 
Art 20. A colocação em famma substituta 

não admitirá transferência do menor a tercei
ros ou sua internação em estabelecimento de 
assistência a menores· sem autorização judi
cial, sob as penas da Lei. 

Parágrafo único. Em todOs os casos é sem
pre que possível o menor deve ser previamen~ 
te ouvido. 

SUBSEÇÁOII 
Di1 Guarda 

Art. 21. EntendeMse por guarda, a respon
sabilidade assumida sobre o menor por qual
quer pessoa, entidade pública ou particular 
que obriga à prestação de assistência material, 
mOral, educacional e espmtual, conferindo a 
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive os pais. 

, § 19 Ao assumsir a guarda, o responsável 
prestará compromisso em procedimento re
gular. 

§ 29 Dar-se-á guarda provisória, de oficio 
ou a requerimento do interessado como-me
dida cautelar preparatória ou incidente para 
regularizar a detenção de fato ou atender a 
casos urgentes .. 

§ 39 A guarda, qualquer que seja sua mo
dalidade, confere ao menor a condição de de
pendente para todos os fins, principalmente 
previçlenciário, cessando seus efeitos çom a 
capacidade civil plena. 

SUBSEÇÁOIU 
Da Tutela 

Disposições Ger~is 

Art. 22. (PessOas Sujeitas à Tutela)- Se 
um menor, não estiver submetido ao pátrio 
poder será posto em tutela. 
, Art. 23. (Fim da Tutela) - Ao tutor in

cumbe assistir e proteger a pessoa do menor, 
administrando-lhe os bens. 

Parãgrafo único. O encargo da tutoria é 
pessoal e intransrnissivel. 

-Art. 24. O tutor nomeado nos termos des
ta Lei, poderá ser dispensado da prestação 
de qualquer tipo de garantia, a critério da auto
ridade judiciária, ouvido o Ministério Público. 

Das Espécies de Tutela 

/:4 r 25. (Tutela Leiial) - O tutor é nb
meado pela autoridade judiciária, atendendo 
aos interesses_ do menor, ouvido o Ministério 
Público, observando os principias dos _artigos 
49 e ,59 desta Lei. 

Art. 26. Havendo mais de uma pessoa in
teressada na tutela do menor, em igualdade 
de condição, o Juiz observará a seguinte or
dem: 

I - ao avô paterno, depois ao materno, 
e, na falta destes, a avó partema ou à materna; 

II - aos tios, lrmãos do pai ou da mãe, 
sendo preferido o materno ao paterno, o do 
sexo masculino ao _do feminino, o mais velho 
aomõÇo; -

m- aos irmãos, na mesma órdem de prefe
rência pelo :5ex_o e pela idade. 

Parágrafo único. A ordem de preferência 
pode ser alterada pelo Juiz se assim o reclama
rem os interesses do menor. 

Art. _27. (Irmãos sob Tutela) -Aos ir
mllos _que devem ser postos em Tutela se 
dará um s6 tutor sempre que possível. 

Do Exercido da Tutela 

Art. 28. (Quem não pode ser Tutor) -
Estão Impedidos de exercer a Tutela: 
-~1-_os que não preencherem os requisitos 
do artigo 19 desta Lei; 

D-os que não tiverem a livre administração 
de seus bens; 
lll- as pessoas inidôneas; 
IV- os que tiveram incompatibilidade pes

soal com o menor ou com os pais destes; 
V- os que no momento de lhes ser defe

rida a tutela se acharem constituídos em obri
gação para com o menor, ou tiverem que fazer
valer direitos contra este. 

VI - aqueles cujos pais, filhos, ou cônjuge 
tiverem demanda com o menor. 

Parágrafo único. Sobrevindo um desses 
impedimentos o tutor será exonerado da tu~ 
tela. 

Art. 29. A Tutela, para os fins desta Lei, 
implica necessariamente o dever de guarda 
que s~rá exerç:ida_ pot prazo indeterminado. 

Art. · 30. (AtribUições do Tutor r- Cabe ao
Tutor quanto à pesSoa do menor: · 
. _I -:- r~presentá-l9, ~n_quanto for absoluta~ 

mente incapaz, e assisti-lo, quando adquirir 
capacidade relativa. 

n - prestar-lhe aJimentos, conforme seus 
haveres e condições; ~ 

m -dirigir-lhe a educação; 
"'- -IV- exigir~Jhe obediência e respeito. 

Parágrafo único._ Se o menor possuir bens, 
será sustentado e educado a expensas suas, 
'aJbitrando o Juiz para tal fim as quantias 'ne~ 
cessárias. · 

Art. 31. (Atribuições de Ordem Patrimo-~ 
nial) -Independentemente de autorização ju~ 
dicial compete ao tutor: 
I~ administrar os bens do menor; 
II - receber os rendimentos dos bens e 

quaisquer proventos a que tenha direito o me-
_nor; _ 

m -alienar os bens de consumo; 
IV- fazer benfeitorias necessárias. 
Art 32. (Atas que Dependem de Autori

zaÇ:áo Judicial) -Sem autorização do Juiz, 
não pode o tutor praticar atos que excedam 
a administração ordinária de bens, nem destes 
dispor, ainda que a título oneroso sob pena 
de nulidade. 

Art. 33. (Atas Defesas)- O tutor não po
de:, 
1-adquirir por si ou por pessoa interposta, 

mesmo em hasta pública, bens imóveis ou 
móveis- do menor; 

II - co"nstituir-se ce.sSionário âe direito, ou 
de crédito contra o menor; 

m - dispor dos bens do menor a título 
gratuito. 

Art. 34. (ResPonsabilidadedoTutor)-0 
tutor responde pelos' prejuizos que, por sua 
culpa, causar ao menor. 

Art. ~35. (Keembolso de Despesas) - O 
tutor tem direito a ser reembolsado do que 
lhe legalmente despender no exercício da tu
tela. 

Art. 36. (GratificaÇão do Tutor)- Ó tutor 
tem direito a perCeber, pelo exercício da Tute~ 
la, uma gratificação, que será arbitrada pelo 
Juiz até_ o limite de dez por cento da renda 
líquida do_s beiJ.S. 

Art. 37. _{Prestação de COntas)- O tutor 
prestará contas, de dois em dois anos, e bem 
assim quando, por qualquer motivo, deixar o 
exercido ·da tutela ou toda a vez que o Juiz 
o houver por conveniente. 

Parágrafo único. Transmite-se aos herdei
ros do tutor a obrigação de prestar contas. 

Arl 38. (Quando cessa a responsabilida~
de do Tutor) -Subsiste a responsabilidade 
do tutor até o juigamento definitivo das contas 
não obstante q~tação que lhe dê o menor. 

Da EscUsa dos Tutores 

Art. 39. (EscUsa da Tutela) _--Podem-es--
cusar-se da tutela: 
1- os maiores de 65 anoS; 
D -os que tiverem família numerosa; 
m-os impossibilitados de exercê-la devido 

ao estado de saúde; 
IV- os militares em exercício. _ 

Art. 40. tPràzo para ÃprciSentaçãÕ .. d~ Es
cusa) - A escUSa será àpresenfuda nos 1 O 
(dez) dias segúirltes à intimação do nomeado, 
sob pena de Caducidade do direito de alegá-la. 

Parágrafo lmico. Se a eScúsft não for admi
tida pelo Juiz'o-riomeado é obrigado a exercer 
a tutela, sob pena de indenizar as perdas e 
danos que o menor venha a sofrer. 

Art. 41. (Dispensa)- Sobrevindo causa 
de escusa, o tutor poderá ser dispensado do 
encargo, contando-se o piazà de dez ( 10) dias 
para requerer .a. dispensa a partir daquele em 
que sobreviver ÇJ motivo~ 

Da Cessação da Tutela 

Art 42, (Causas extintivas) - EXtingue~ 

se a tutela: 
1- pela morte do menor; 
n -por sua maioridade, ou emancipação; 
ill- caindo o menor sob pátrio poder, nos 

casos de adoção ou reconhecimento. 

Art. 43. (CausaS de ,cessação da Tutoria) 
-Cessa a tutoria: 
1- sobrevindo escusa legítima; 
11- sendo o tutor removido; 
lU - a morte, ausência ou interdição do 

tutor. 
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Art. 44. (Remoção do Tutor) - Serã re
movido o tutor quando faltar aos deveres do 
encargo. 

Parágrafo único. A remoção se decretará 
por sentença judicial, podendo ser precedida 
de mandado que suspensa, provisoriamente, 
o tutor do exercido da tutela. 

SUBSEÇÃOIV 
DêAdoção 

Art 45. Entende-se por adoçào o instituto 
que pennite ao menor integrar-se como filho 
numa família substituta que atenda aos requi
sitos desta Lei. 

Art. 46. A adoção é sempre judicial, de 
caráter pleno e irrevogável, atribuindo miaçáo 
legítima ao adotado, desvincu1ando-o, em de
finitivo, de seus pais biológicos e parentes, 
salvo impedimentôs matrimoniais. 

Art. 47. A adoção só será efetivada estan
do o menor em situação irregulatnão eventual 
ou com a concordância dos pais. 

Art. 48. Comprovado que o adotante tem 
capacidade moral e financeira pode adotar 
mais de um menor. 

Art 49. Efetivada a adoção não é permi
tida a investigação da paternidade ou a recla
mação dos pais ou responsável que tenham 
praticado o abandono do menor, ou c::ontri
buido para tal. 

Arl 50. Podem requerer a adoção: 
I - os casais cujo matrimônlo tenha mais 

de três anos, mesmo que tenham filhos e des
de que um dos cônjuges tenha idade mínima 
de 25 anos. Entre adotantes e adotado deve, 
em todos os casos, existir- U:má diferença de 
dezesseis anos de idade; 

11 -o viúvo ou viúva~ provado que o menor 
está integrado em seu lar, onde tenha iniciado 
o estágio de convivência ~nda em vida do 
outro cônjuge, que figurará também como 
adotante; 

lll-os. cônjuges, separadçs_ou divorciados, 
judicialmente, havendo_ c.o.meçado o estágio 
de_ convivência na constância. do casamento 
e assim acorda!:em em_c::]áu$~ específica; 

IV - admltir-se-á a adoç:ão nuncupativa 
quando houver prova de que era intenção do 
"de cujus" adotar o menor; 

V - o casado somente poderá pleitear a 
adoção, sem o consentimento do outro cônju
ge, se comprovada a sepatação de fato há 
iTtélls de três gnos; 

VI-os que vivem em união estável durante 
três anos, sob o mesmo teta; 

VII - o solteiro, o viúvo ou o divorciado 
em casos especiais, desde que apresentem 
razões justas a critério do Juízo; 

vm - aquele que casar ou viver em união 
estável com o pai ou a mãe biológica do me
nor, mantendo-se o vinculo e o nome da mãe 
ou do pai natural remanescente, devendo o 
Juiz levar em consideração o relacionamento 
do menor com os pais do genltor que concor
dou com a medida; 

IX-o estrangeiro, residente ou domiciliado 
fora do país observando-se o seguinte: 

a) o menor que se encontre em situação 
irregu1ar não eventual, poderá ser colocado 
em farriíJia substituta no estrangeiro, mediante 

adoção, desde que não haja perante o Juizo 
em que se processar o pedido, braslleiro que 
queira fazê-lo e atenda os requisitos desta Lei; 

b) napresentar, estudo psicossocial pela 
instituição oficialmente credenciada pelo Po
der Público do pafs de seu domicílio e perante 
a autoridade judiciária local; 

c) permanência no Brasil por até 30 dias, 
oportunidade _em que será feita a observação 
preliminar quanto a afmidade e demais ele-
mentç>s; _ "' 

d) comparecer a audiência; 
e) assumira compromisso de que fica obri

gado ao estágio de convivência, por até um 
ano, remetendo a instituição indicada o relat6- _ 
rio trimestral com informações sobre educa
ção, saúde e integração sócio-familiar; 

f) somente se _admitirá o início do estágio 
de convivência no exterior quando os genito
res do menor, se cqnhecidos e vivos, estiverem 
destituídos do pátrio poder, com sentença 
transitada em julgado; _ 

g) o_~tr:an_geiro que pleitear a adoção de 
criança brasileira, deverá constituir procura
dor, para a<:ompanhar o processo e cumprir 
eventuais determinações judiciais. 

SEÇÃOIII 
Da Liberdade Assisticta 

Arl 51. Aplicar-se-á o regime de liberda
de assistida nas hipóteses previstas nos incis_os 
V e VI do art. -2\> desta Lei, para o fim de vigiar, 
auxiliar, tratar e orientar o menor. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária fi
xará as regras de condUta dO menor e desig
nará pessoa capacitada ou serviço especia
lizado para acompanhar o caso. 

SEÇÃOIV 
Da Colocação. em Semi-!ntemato 

Art. 52, . A colocação._.em· se-mi-internato 
será determiilada como fóima de transição 

_ para o meio aberto, devendo, sempre que pos
. sível utiliZar~cis recursOS da comunidade1 visan

do à escolaridade e profissionalização -do me
nor. 

SEÇÃOV 
llilntemação 

Art. 53. A_inb!mação do menor é medida 
excepcional e somente será _aplicada se for 
inviável ou malograr a aplicação das demais 

_medidas. 
Parágrafo único. Durante o período de in

ternação a escolarização será obtida pela fre-. 
qüência obrigatória aos cur&.os _ministrados 
nos tennos do art. 9?, parágrafo segundo, des
ta Lei. 

Arl 54. Quando decorrente de situação 
irregu1ar diversa das contempladas no art. 2ç, 
incisos V e VI, desta Lei, a internação se fará 
em estab~lecimento que guarde absoJu!a se
paração dos internos com desvio de conduta 
ou a_ quem se atribu_a atas infracionários. 

Art. 55. A internação, além da obrigato
riedade de escolarização e profissionalização, 
importa, também, na prática de atividades es
portivas e culturais voltadas para as artes. 

Art. 5_6: Completando o menor a maiori
dade penal. e sendo necessária a mantença 

da medida d~ internaçtlo será transferido para 
unidade adequada ao seu tratamento, até que 
complete a maioridade civü, quando cessará 
a competência do Juiz de Menores e o Minis
tério Público requererá, se for o caso. sua inter
dição. 

CAPITULOU 
-Das Medidas Aplicáveis aos 

Pais ou Responsável 

Art. 57. São_ ine4Jdas aplicáveis aos p~is 
ou responsável: 
r- advertência; 
n-obrigação de submeter o menor a trata

mento em clínica, centro de orientação ínfán· 
to-juvenil ou outro ~stabeledmento eSPe<:la
l~do detenninado pela autoridade judiciária, 
quando verificada a necessidade e hoUvêi' re
cUsa injustificada; 

Til -perda ou suspensão do pátrio ·poder; 
IV- destituição da tutela; 
V- perda da guarda. 
§ 19 Quãndo ocorr_e_r a hipótese do art. 

57 a autorização judiciâiia estabelecerá a_ es
pécie de tratamento especializado e acompa
nhará, perlod[cameilte, o cumprimento da 
obrigação. 

§ 29 . Constatado que os pais ou respon· 
sável deixaram de cumprir a obrigação, a auto
ridade judificiária prosseguirá no proceSSO e 
aplicará, se for o caSó, quaisquer das Outras 
medidas previstas nêste artigo. 

SEÇÃOI 
Da_Advertência 

Art. 58. A adv~r$lcia é aplicada aos: Pais 
ou responsável, em_ audiência, presidicfa_pela 
autoridade judiciária, com severidade serena, 
como medida eduç:ativa para prevenir fatos 
futuros, lavrando-se termo que é assinado_pe-
los pais ou responsável. - -

SEÇÃOII 
Da Perda ou SuspensQo do Pátrio Poder 

~ Art. 59. A perda ou suspensão d.o. pátrio 
poder rege-se pelo Código CIVil e pelo dispos-
to nesta Lei. ~ ~ _ 

Art 60. A autoridade judiciária poâefá de
cretar a perda ou a Sl.lspensão do pátrio poder 
dos pais que: . __ •. 

I - derem causa a situação irregu~ar do 
menor; 

TI - descumprifem.-_sem justa cauSa; as 
obrigações prevista~ no art. 56, II de$l.eL 

Parágrafo único. _A perda ou a ~~ensão 
do pátrio poder não exonera _os pais dC? ~ever 
de sustentar os ftlhçs. 

SEÇÃOIII 
Da Perda da Guarda 

Art. 61. A autoridade judiciária decretará 
a pE:rda- da guarda nos-Casos em que aplicaria 
a perda ou a suspensão do pátrio POder ou 
a destituição da tutela. 

CAPITUl-O III 
Da Apreensão de Objeto ou Coisa 

Art. 62. A autoridade judiciária poderá, 
em despacho fundamentado, determinar a 
apreensão, por Prazo deteiminado, do objeto 
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ou da coisa cuja detenção pelo menor possa 
ensejar reincidência no fato. 

§ 1" O objeto ou coisa apreendida permaM 
necerá em poder de deposltário judicial ou 
pessoa idónea, a critério da autoridade judi
ciária. 

§ 29 A apreensão e seU Teva"Otamento se
rão determinados através de mandato, dente 
o Ministério Público. 

Arl 63. A autoridade judiciária poderá 
também determinar a apreensão de objeto ou 
de coisa, de interesse do menor, ciente o Mi
nistério Público. 
.~· 64. A autoridade judiciária poderá, 

ouvido o Ministério Público, determinar a doa
ção dos objetos ou coisas apreendidos às enti
dades de assistência e proteção _ao menor, 
criadas pelo Poder Público, nos termos do art. 
91' sempre que decorridos mais de doze meses 
da apreensão. 

CAPfTULOIV 

Das J1edídé!s de Vigilância 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 65. Os estabelecimentos referidos 
neste Capítulo poderão ser inspecionados, a 
qua1quer tempo, pela autoridade judiciária 
competente e pelo Mínistério Público. 

Art 66. A autoridade'judiciária pOderá, de 
oficio ou por provocação da autoridade admi
nistrativa, ouvido o Ministério Público, ordenar 
o fechamento provisório ou definitivo do esta
belecimento particular que infringir norrila de 
assistência e proteçllo ao menor. 

§ 1'~' Oproced.imentodeverifi_caçáodein· 
fração ·será instaurado por portaria, devendo 
a autoridade judiciária inspecionar o estabele
cimento. 

§ 2'~' A autoridade judidlciária poderá de
terminar, liminarmente, o afastamento provi
sório do dirigente do estabelecimento, desig
nando-lhe substituto. 

§' ,3? Se a decisão final reconhecer a inido
neldade da entidade particular, ou de seus diri
gentes, será o estabelecimento fechado, sem 
prejuízo das dema[S sanções legais cabiveis. 
den~ as qua[S o cancelamento da respectiva 
inscrição no registro civil, através de mandado. 

§ 4"' Se o fechamento for recomendável 
por f~ta de condições técnicas ou materiais, 
a autoridade poderá conceder prazo à entida
de pára supri-las. Se as concfições não forem 
preenchidas no prazo concedido, o estabele
címento será fechado até que atenda às exi
gências estabelecidas. 

SEÇÃOII 
Das Casas de Espetáculos, das Diversões 

,em Geral. dos HotéiS e Congêneres 

SGBSEÇÃOI 
Dos Espe~culos TeBtr!Ji~, C"mematogr~ficos. 

Cffc-eiises, Radiofônicos e de Televisão 

Art _ 67. É proibida a menor de dez anos. 
quando desacompanhado dos pais ou res
.ponsável, a entrada em salas de espetáculos 

teatrais, cinematográficos, êlrcenses, de réidio, 
televisão e congéneres. 

§ 1"' Nenhum menor de dez anos poderá 
permanecer em local referido neste artigo de
pois das vinte e duas horas. 

§ 2"' Tratando-se de espetáculo instrutivo 
ou recreativo, a autoridade judiciária poderá 
alterar os limites e as condições fixadas neste 
-artigo, · --

Art 68. Nenhum menor, sem prévia auto
rizaÇãO da autoridade judiciária, poderá parti
cipar de espetáculo público e se_us ensaios, 

-bem como entrar ou permanecer em qualquer 
dependência de estúdios cinematográficos, de 
teatro rádio ou tele_visão. 

Art. 69. A autoiidade-jUd1Ciária poderá 
ampliar, dadas as circunstâncias, o limite de 
Idade ftxado pelo órgão competente. 

Art. 70." Será Vegãdo a apresentação, em 
rádio e televisão, de espetácuJos proibidos pa
ra menores de: 
1-dez anos, até as vinte horas; 
ll- quatorze anos, até as vinte e duas horas; 
m- dezoito anos, em qualquer horário. 
Art. 71. Nenhum espetáculo será apre-

sentado ou anunciado sem aviso de sua classi
ficação-, antes e durante sua transmissão, apre
sentação ou exibição. 

Subseção II 

Das Cass de Jogf!St ®.S. BaBes Públicos 
· · · eHotéis 

Art 72. É proibida a entrada de menor 
em casa de jogo. 

Parágrafo único. Considera-se casa de jo
go a que explore apostas, ainda que eventual
mente, 

Art 73. É_ defeso a entrada de menores 
em bailes públicos. . 

P~rá:grafo único. Corisldera-se baile públi
co aquele que não estando organizado em 
associação regular; pãrã sua conSecução, ex
ponha à venda convites como condição para 
o in_gresso_ d~ pessoas. 

Art 74. É proibida a hospedagem de me· 
nor, desacompanhado dos pais ou respon
sáveiS, ell) hotel, mote~ pensão ou estabele
cinleil:to ConQ:ênere. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária 
poderá autorizar a hospedagem em drcuns
tânda espedal. À falta de autoridade judiciária, 
a autorização será ~uprida por autoridade ad
miflistrativa, que oficiará ao Juiz de imediato. 

Si.IBSEÇÃO lU 
De Outros LocaJ"s de JOgos e Recreação 

Art 75. É proibida aos menores a entrada 
em estabelecimento que explore comercial
mente bilhar, sinuca ou congênere. 

Arl 76. Tendo em vista as peculiaridades 
locais e os princípios desta lei, a autoridade 
judiciária poderá disciplinar: 
I- a entrada e a permanência de menor 

em estádio, ginásio e campo desportivo, em 
dube e associação recreativa ou desportiva; 
ll-a entrada e a permanência de menor 

em boate, salão de bilhar, sinuca, boliche, bo
cha ou congénere; 

Di- a participação de menor em festividade 
pública. 

§ }9 Em qualquer hipótese, é proibida: 
a) a permanência de menor quando desa

companhado dos pais/ ou responsável, em lu
gar referido neste artigo, depois das vinte e 
quatro horas; 

b)_ ~ ~dmissão de menor em sala de jogo; 
cF a entrada de menor em local destinado 

à espetáculo e serviço de bar para especta
dores em vekolos, depois das vinte horas. 

§ 29 Para os fins do disposto neste artigo, 
a autoridade judiciária levará em conta, dentre 
outros fatores: 

a) a existência de instalações adequadas; 
b) o tipO_de- freqüência habitual ao local; 
c) a localização em lugar apropriado; 
d) a adequação do ambiente à eventual fre

qüência de menores. 

Subseção IV 

Da Execuç~O dé!S fo!.edida_s .judicí~is pelas 
Entidade~ de ~ênciã e Plr?teçãt:; ao Menor 

Art. 77. As medidas de assistência. e pro
teção determinadas pela autoddadeJudiciária, 
no âmbito desta lei, serão executadas pelas 
entidades criadas pelo Poder Público com a 
finalidade de atender aos menores a que se 
refere o artigo 1"' desta lei. 

Parágrafo único. As entidades privadas dedi
cadas à aSsistência e proteção ao menor com
porão o sistema complementar de execução 
dessas medidas. 

Art 78:. As- entidades criadas pelo Poder 
Público e as de natureza privada planejarão 
e executarão suas atividades de assistência 
e proteção ao menor visando, prioritariamen
te, ao ajustamento ou Integração sôcio-fan1i
Uar deste. 

Parágrafo único. As entidades _comunica
rão à autoridade judiciária-cada caso de menor 
em situação lrtegi.llar que acolherem. 

Art 79. -AS entidades fornecerao à autOri
dade judiciáriá, nO prazo por esta assinado, 
relatório de seus órgãos técnicos, nas fases 

- de estudo, diagnóstico e tratamento do caso, 
podendo a autoridade determinar a realização 
de estudos complemen~res. 

CAPÍTULO V 
Da Autorização para IJajar 

Art. 80. O meiior-aependerá de autorizã
ção da autoridade judiciária para viajar, quan
do desacompanhado dos pais ou responsável, 
para fora da CoritarCa onde resíde. 

§ 1"' A autorização é dispensável: 
I-quando se tratar de Comarca contígua 

à de sua residência, ·se na mesma Unidade 
da Federação, ou incluída na mesma região 
metropolitana; 
n- quando se tratar de viagem ao exterior, 

se: 
a) o menor estiver acompanhado de am

bos os genitores ou responsáVel; 
b) o pedido de pessaporte for subscrito por 

ambos os genitores, responsável ou tepresen
tante legal. 



4506 · Sábado 02 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1989 

§ ~ A autoridade judidária poderá, a pe
dido dos pais, conceder autorização perma
nente de viagem, pelo prazo máximo de dois 
anos, mediante verificação da conduta do me
nor e do exercido do pátrio poder. 

TITULO VI 
Das lnfrações CometkliJs Contra .3 ASSistência, 

Proteçáo e VigUância a Menores 

C'.PITULO I 
Das lnfraçóes 

Art. 81. Divulgar, total ·ou- parcialmente, 
sem autorização devida, por qualquer meio 
de comunicação, nome, ates ou ·documentos 
de procedimento judicial relativo a menor. 

Pena - muJta de até cinqüenta valores de 
referênda. · 

§ 19 Incorre na mesma pena quem exibe 
fotografia de menor em situação irregular ou 
vitima de crime, ou qualquer _ilustração que 
lhe diga respeito ou _se .refira a atos que lhe 
sejam imputados, de forma a permitir sua 
identificação, direta ou indlretamente. 

§ -29 Se o fato for p[aticado por órgão -de 
imprensa ou emissora de rádio ou televlsão, 
além da pena prevista neste artigo, a autori
dade judiciária poderá detenninar a apresen
tação da publicação ou a suspensão da pro
gramação da emissora até_põi'-dois-dias, bem 
comO da publicação do periódico até por dois 
números .. 

Art. 82, , AnUnciar, pdr ·qUalquer melo de 
comunicação peças teatrais, filmes cinemato
gráficos ou quaisqUer representações ou es
petáculos, sem indicar os limites de idade para 
o ingreSso de menor. 

Pena- muJta de dez a cinqüenta valores 
de referência, dobrada na reincidência, aplicá
vel, separadamente, ao estabelecimento de di
versão e ,aos órgãos de divulgação ou publi
cidade. 

· Arl. 83'. _Transmitir, através de rádio ou te· 
levisão, espetáCulo em faixa' de horário diversa 
da autorizada ou sem aviso de sua dassifi- · 
cação. - . 

Pena- multa de dez a cinqüenta valores 
de referência, aplicando-se o dobro na reinci
dência. ' 

Art 84. Exlbir,notodoouemparte,filme, 
cena, peça, amostra ou coilgênere, bem como 
propaganda comercial de qualquer natureza, 
cujo liJ11ite ~e proibição esteja acima do focadO' 
para os menores admitidos ao espetáculo. 

Pena- multa de dez 'a- cinqüenta valores 
de referência. · · - · · 

Parágrafo único. A pena poderá ser cumu
lada com a suspensão da exibição ou do espe
táculo, no caso de inobservância da dassifi
cação fiXada pelo órgão competente. 

Art. 85. Deixar o respOrlsável pelo estabe
lecimento, o empresáriO do espetáculo ou o 
acompanhante maior de observar o que dis.!. · 
põe esta lei sobre o acesso de menor a espetá'- ' 
culos e diversões ou sobre sua permanência 
e participação nestes, e, ·servir bebida alcoó-' 
Ii c a. 

Pena- multa de até cinqüenta valores de 
referencia; na reinddência, além da muJta, a 
autoridade judiciária poderá determinar a sus
pensão do espetáculo ou o fechamento do 
estabelecimento por até seis meses. 

Art. _86. Promover, sem autorização judi
-_dai, a participação de menor em certame de 

beleza ou similar. 
Pena- multa de um a vinte valores de refe

rência, aplicando-se o dobro na reincidência 
Art. 87. Hospedar menor, desacompa

nhado dos pais ou responsável, em hotel, pen
são, motel ou congênere, sem autorização da 
autoridade competente. 

Pena- multa de até dez valores de referên
cia, em cada caso. 

Art. 88._ Transportar menor desacompa
nhado dos pais ou responsável e sem autori
zação escrita da autoridade judiciária, para fora 
da Comarca onde resida, nos termos do artigo 
80 desta Lei. 

Pena- multa de até dez valores de refe
rência se por via terrestre; de até vinte valores 
de referência, se por Via marítima ou aérea; 
aplicada-se o dobro da _reincidência, em qual
quer caSo. 

Arl 89. Descumprir, dolosa ou culposa
mente, os deveres inerentes ao pátrio poder 
ou decorrentes de tutela ou de guarda, bem 
assim determinação- judicial sobre medida de 
assistênda, proteção ou vigilância a menor. 

Pena.:_ rriultã. de d_ez a cinqüenta valores 
de referência, aplicando-se o dobro na reinci-
dência. · 

M -90. Descumprir qualquer disposição · 
dos Arts. 10, 11 e 12 desta lei. 

Pena- multa de um a vinte valores de refe
rência. 

Arl 91. Descumprir as normas de prote
ção ao menor no trabalho. 

Pena- multa de um até dez valores de refe
rência, aplicando-se o dobro na reincidência. 

Parágrafo único. -Não incidirá, 'pOrém, a 
sanção, se pelo mesmo fato outra de igual 
natureza· tiver sido aplicada pela autoridade 
administrativa competente. 

.C'J'ITULO II 
Dã ApJJciçáO das Penalidades 

Art. 92.' As normas do Capítulo anterior 
serão aplicadas em observância ao disposto 
na Parte Geral do Cõdigó Penal. 

Art. 93. As penalidades previstas neste Tí
tulo _são de c_aráter administrativo, não indu
zindo efeitos de natureza penal. 

Art 94. Quando não expressamente es
pecifi:ada, a pena mínima de muha será de 
um valor de referência. 

Art. 95. Sendo primário o infrator, poderá 
ser aplicada a pena de advertência. 

Art. 96. Considera-se reinciaente, para 
efeito desta Lei, aquele que pratica o fato de
pois de condenado por decisão passada em 
julgado, por qualquer infração prevista no Ca
pítulo anterior. 

Parágrafo único. A reincidência prescreve 
em dois anos contados do pagamento da mu1· 
ta ou do recebimento da advertência. 

TÍTULO VIl 
Do Registro CMI do Menor 

Art. 97. As medidas de assistênda e pro
teção de que trata este Livro serão necessa
riamente precedidas da regularização do re
gistro civil do m·enor. 

Art. 98. o regístro de nascimento de me
nor em situação irregular poderá ser determi
nado de offclo ou a pedido ouvido o Ministério 
Público, a vista dos elementos de que dispuser 
a autoridade judiciária, comprovada a inexis-
tência do registro anterior. -

Parágrafo único. O registro será feito me
diante n,andado, expedido ao Ofício compe-
tente. · · 

Art. 99. A autoridade judiciária, ouvido o 
Ministério Público, poderá determinar qual

. quer retificação no registro do menor. _ , 
Parágrafo único. Para fins de adoção_a re

tificaçáo poderá incluir mudança ou alteração 
no prenome. 

. TITIILO VIU 
Do Ttabaiho do Menor 

Art 100. A ptoteção ao trabalho do me
nor é regulada por_le_9islação especial; 

LIVRO II 
Parte Especial 

TITULO I 
Do Processo 

C'.PITULO L 
Disposições Gerais 

Art. 101. A jurisdição de menores é exer
cida, em cada Comarca, por Juiz-a quem se 
atribuem as garantias constitucionais da maM 
gistratura, em Vara especializada ou não, e, 
em segundo grau, pelo Conselho da Magis
tratura ou Órgão Judiciário, conforme dispu
ser a Lei de Organização Judiciária. • 

Art 102. A jurisdição de menores é exer~ 
cida através de processo de conhecimento, 
cáutelar e de execução. 

Arl 103. As medidas previstas ryeste Có
digo serão aplicadas mediante procedimentos 
espedais ou administrativos, qualquer deles 
contraditório ou não, de iniciativa oficial ou 
provo·cado pelo-Ministério Público ou por 
quem tenha legítimo interesse. 

Art 104. Se _a -medida judicial a ser ado-
1ada não corresponder a procedimento_ pre
visto nesta ou em ciutrã Lei, a autoridade judi
ciária poderá investigar livremente ·os fatos e 
ordenar, de ofício, as providências. 

Parágrafo único; Aplicar-se-á na jUrisdição 
de menores subsidiariamente, a legislação 
processual pertinente. 

C'.PITULO II 
Da-Competência 

Art. 105. A competência será determina
da: 
I-pelo domicílio dos pais ou responsável; 
O-pelo lugar onde se encontra o menor, 

àlalta de pais ou responsável e quando aplicá
veis as medidas dos incisos II, m, V e VI do 
artigo 14 desta Lei. 
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§ 19 Nos casos de desvio de conduta ou 
de infração penal, será competente a autori
dade do lugar da ação ou omissão observadas 
as regras de conexáo, continência e preven
ção. 

§ 29 A execução das medidas de interna
ção ou de liberdade assistida poderá ser dele
gada ao Juiz da residência dos pais ou respon
sável, ou do local onde sediar-se a entidade 
que abrigar o menor. 

Art 106. Quando se tratar de menor em 
situação irregu]ar, é competente o Jltiz de Me
nores para o fin de: 
I- suprir a capacidade ou o consentimento 

para o casamento; 
U-conceder a emancipação, nos tennos 

da Lei Ovil, quando faltarem os pais; 
m-designar Curador Especial em casos 

de adoção, de apresentação de queixa, de re
presentação, e de outros procedimentos judi
ciais ou extrajudiciais em que haja interesse 
do menor; 

IV- conhecer da ação de alimentos; 
V-determinar o registro de nascimento 

e de óbito bem assim a averbação de sua 
retificação ou cancelamento, nos casos previs~ 
tos nesta Lei; 

\11- decretar a perda ou a suspensão do 
patrlo poder e a destituição da tutela. 

Art. 107. A competência da Vara de Me~ 
nores é exclusiva e absoluta para processar 
e julgar a adoção de menores, qualquer que 
seja sua situação. 

Parágrafo único. Quan~do houver medida 
antecedente sobre o adotando na Vara de Me
nores prorrogar-se-ii a competência neste Jui
zo. 

CAPITULO UI 
Do Ministério Público 

Art. 1 oa As funções do Ministério Público 
serão exercidas pelo Curador de Menores. ou 
outro membro do Ministério Públlco a quem 
sejam atribuídas as ga~ntias constitucionais 
na forma·da legislação locaL . 

Art. 109. O representante_ do Ministério 
Públfco, será intimado, prévia e pessoaimente, 
para qualquer ato, assim como terá ciência 
de todo ·despacho ou decisão proferida pela 
autoridade judiciária nos procedimentos e _ 
processos regulados por esta Lei, sob pena 
de nulidade. . . 

Parágrafo único. Excepcionalmente, em 
casos urgentes ou não estando presente o 
membro. do Ministério Público, o ato poderá 
ser praticado, dando-se-lhe ciência logo que 
possível. 

Art. 110. O representante do Ministério 
Público, no exercício de suas funções, terá 
livre acesso a todo local onde se encontre 
menor. 

CAPITULO IV 
Do Procurador 

Art. 111. Os.pais ou responsável poderão. 
intervir nos procedimentos de .que trata esta 
lei, pessoalmente ou através de advogado, res
peitado o ·segredo de Justiça. 

§ 1 ~> Será obrigatória a constituição de ad~ 
vogado nos casos previstos nos artigos 113, 

inciso IL e 122_ desta Lei e para a interposição 
d.e recurso. 

§ 29 A ausência do procurador, devida
mente intimado, não determinará o adiamento 
de nenhum ato do processo. 

§ 39 Será dispensado a outorga de man
dato quando se tratar de defensor nomeado 
ou, sendo constituído, tiver sido indicado por 
ocasião de ato formal na presença da autori
~ade judiciária. 

TfrULOll 
Dos Procedimentos Especiais 

CAPfrULOI 
Da Veríflcaçiio da SituaÇão do Menor 

Art. 112. Qualquer pessoa poderá e as 
autoridades administrativas deverão encami
nhar à autoridade judiciária competente o me
nor que se encontre em situação irregular, 
nos termos dos indsos I, II, III e IV do art. 
2~> desta Lei. 

§ 19 Registrada e relatada a ocorrência 
pelos órgãos auxiliares do Juízo, com ou sem 
a apresentação do menor, a autoridade judi
ciária, mediante portaria, termo ou despacho, 
adotará de plano as medidas adequadas. 

§ 29 Se as medidas a que se refere o pará
grafo anterior tiverem caráter meramente cau
telar, prossegtúr-se-á no procedimento verifi
catório, no qual, após o estudo social do caso 
ou seu aprofundamento e realizadas as dili
gências que se fiZerem necessárias, a autori
dade judiciária, ouvido o Ministério Público, 
decidirá, em cinco dias, definindo a situação 
do menor e apHcando a medida adequada. 

Art. 113. Jnstaura'r-se-á procedimento 
contraditório: 
I~ discordando os país ou responsável das 

medidas aplicadas em procedimento verifica
tóriO simples previsto nos §§ 1~' e 29 do art 
112 desta Lei; 

U-nas hipóteses das alíneas a e b do inciso 
I do ~ 29 des.ta Lei, quando a perda do pátrio 
poder con~tuir pressuposto lógico da medida 
principal; 

m-para a perda da guarda ou quando so
bre esta houver contrové·rsia; 

IV- para o decreto de suspensão do pátrio 
poder. 

Art. 114. Será observado o procedimento 
verificatório_ simples, previsto. no § 29 do arl 
112 desta Lei, quando: 
1-os pais co.ncord~rem~ medíante decla

ração escrita ou termo nos auto~ com a colaM 
cação em lar suPstituto; 

U- recolhido a entidade pública, proviso
riamente, a mais de dois, anos, ou amparado 
com entidade particuJar, por igual lapso de 
tempo, o menor, em situação irregular, não 
tiver sido reclamado pelos pais ou parentes 
próximos; 

DI- já integrado em família substituta, ain
da que mediante guarda de fato, há mafs de 
dois anos, não tiver sido reclamado pelos pais 
ou parentes próximos; 

IV-já integrado em família substituta, ain
da que mediante guarda de fato, há mais de 
wn ano, não tiver sido o menor, em orfandade 
total ou o menor não reconhecido pelos pais, 

reclamado pelos parentes próximos ou, na se-
gunda hipótese, pelos genitores. 

Art. 115. O procedimeilto contraditório 
terá início por provocação do interessado ou 
do Ministério Público, cabendo-lhes formular 
petição devidamente instrufda com os docu
mentos necessários e com a indicação da pro
vidência pretendida. 

§ 1? Serão citados os pais, o responsável 
ou qualquer outro interessado para, no prazo 
de dez dias, oferecer resposta, instruída com 
os documentos necessários, requerendo, des
de logo, a produção de outras provas que hou
ver. 

§ ~ Apresentada, ou não, a resposta, a 
autoridade judiciária mandará proceder ao es• 
tudo sodaJ do_ caso ou à perícia por equipe 
interprofissional, se possível. 

§ 3? Requerida prova testemunhal ou se 
for conveniente e possível ouvir o menor, jun
tando aos autos o relatório do estudo social, 
a autoridade judiciária designará audiência. 

§ 4~' Cumpridas as diligências, presente o 
relatório do estudo do caso e ouvido o Minis
tério Público, os autos serão conclusos à auto
ridade judiciária que, em· dez dias, decidirá 
definindo a sftuaçáo do menor e aplicará a 
medida cabível ou requerida. 

§ 59 Este procedimento poderá ser, tam
bém, iniciado de ofício mediante portaria ou 
despacho fundamentado nos autos de proce
dimento em curso. 

Art. 116. Como medida cautelar, em 
qualquer dos proc_edimentos, demostrada a 
gravidade do fato, poderá ser,liminar ou inci
dentemente, decretada a suspensão. provis6ria 
do pátrio poder, da função de tUtor ou do 
guardião, ficando o menor confiado à autori
dade administrativa competente ou a pessoa 
Idónea, mediante termo de responsabilidade, 
até a decisão finaL 

CAPITULOU 

·Da ApUraÇãO de fnfraÇão Penal 

Art. 117. Omenor,aquemseatribu<Íprâ
tica de ato infracionai, será, desde logo, enca
minhado à autoridade judiciária 

§ 1? Para os efeitos desta lei, deve ser con
siderada a idade do menor à data do fato. 

§ 2? Sendo impossfvel a· apresentação 
imediata, autoridade policial responsável en
caminhará o menor a repartição policial espe
cializada ou a estabelecimento de assistência 
que apresentará o menor à autoridade judiciá
ria no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 3~> Na falta de. repartição policial espe
cja!izada, o menor ,aguardará a apresentação 
em dependência separada da destinda a maio
res. 

§ 49 Ao apresentar o menor, a autoridade 
polida] encaminhará relatório sobre a investi
gação da ocorrência, bem como o produto 
e os instrumentos da infração. 

Art. 118. Oprocedimentodaapuraçãode 
infração cometida por menor acima de qua
torze anos compreenderá os seguintes ates: 

1- recebidas e autuadas as investigações 
a autoridade judiciária determinará a realiza
çl!lo da audiência de apresentação do menor, 
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dando~lhe conhecimento pleno e formal do 
ato que lhe foi atribuído; 

Il- na au&ência de apresentação, para as
segurar~se i9ualdade na relação processual, 
presentes o Minsttério Público, e o Procurador, 
serão ouvidos o menor, seus pais ou respon
sável, a vítima e testemunhas, podendo a auto
ridade judiciária determinar a retirada do me
nor do recinto; 

m- após a audiência, a autoridade judiciá
ria poderá determinar a realização de diligên
cias, ouvindo técnicos; 

IV- a autoridade judiciária p·oderá, consi
derando a personalidade do menor, seus ante
cedentes e as condições em que se encontre, 
bem como os motivos e_ as circunstâncias da 
ação, proferir decisão de plano, entregando-o 
aos pais ou responsável, ouvido o MinistériO 
Público; 
V- se ficar evldente que _o fato é grave, 

a autoridade judiciária fiXará prazo, nunc~ su~ 
perior a trinta dias, para diligências e para que 
a equipe interprofíssional apresente relatório 
do estudo do caso; 

VI- durante_o prazo a qu-e se refere o inciso 
V, o menor ficará em observação, permane
cendo ou não internado; 

VIl- salvo o pronunciamento_ em audiên~ 
cia, o Ministédo Público e o procurador terão 
o prazo .de cinco dias para se manifestarem 
sobre o relatório e as diligências realizadas; 

VIU- a autoridade judiciária terá o prazo 
de cinco dias para proferii' decisão fundamen
tada, após as manifestações do Ministério Pú-
blico e do procurador. __ 

Art. 119. O menOr com maís de dez e 
menos de quatorze anos será encaminhado, 
desde logo, por oficio, à autoridade judiciária, 
com relato circunstanciado de sua conduta, 
aplicando-se-lhe, no que co!-lber, o disposto 
nos §§ 2ç e 39 do art. 117 desta lei. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária 
poderá, considerando a personalidade do me
nor, seus antecedentes e as condições em 
que se encontre, bem comO" :os motivos e as 
circunstâncias da ação, proferir, motivada
mente, decisão de plano, definindo a situação 
irreguJar do menor, ouvido o Ministério Pú
blico. 

Art. 120. ApreSentado o menor de até dez 
anos, a autoridade judiciária poderá dispen~ 
sá-lo da audiência de apresentação, ou deter
minar que venha a sua presença para entre
vista, ou que seja ouvido e. orientado por téc_R 
nico. 

Art 121. Sempre que possível e se for o 
caso, a autoridade judiciária tentará, em au~ 
diência com a presença do menor, a cornpo
sfçáo do dano por este causado. 

Parágrafo único. ACordada a composição, 
esta será reduzida a termo e homologada pela 
autoridade judiciária, constituindo titulo exe
cutivo, nos termos da lei processual civil. 

CAPíTULÓill 

Da Péda do Pátrio Poder e da 
Destituição da Tutela 

Art 122._ A perda do pátrio poder, nas hi
póteses dos incisos IT, IJI, IV, V e VI do art 

29 desta lei, terá o procedimento ordinário pre
visto na lei processual civil, e poderá ser pro
posta pelo Ministério Público, por ascendente, 
colateral ou afim do menor até o quarto grau 
ou terceiros interessados. 

Art. 123. Na destituição da tutela, obser
var-se-á o procedimento para remoção de tu
tor previsto na lei processual civil e no disposto 
neste Capítulo. 

Art. 124. A autoridade judiciária poderá, 
em qualquer dos procedimentos deste Capí
tulo, determinar o sobrestamento do processo 
por até seis meses, se o -pai, a mãe ou o res
ponsável comprometer-se a adot.ar as medi
das adequadas à, proteção do menor. 

Parágrafo único. A ação proSseguirá em 
caso de inobservância das medidas impostas. 

CAPíTULO IV 

DaMoÇãà 
Art. 125. Na petição inicial, os requeren

tes atenâerão aos requisitos gerais para colo
cação do menor érh lar substituto e aos espe
cíficos para a adoção pretendida, bem como 
os apelidos de família. 

§ 1 ~ Não existindo decisão anterior, pode
rá ser cumuJado o pedido de verificação da 
situação do menor, caso em que será também 
observado o disposto nos arts. 115 e 122 desta 
lei. 

§ 29 A petição poderá ser assinada pelos 
próprios requerentes, salvo a acumuJação pre-
0st:_a no parágrafo anterior. 

Art. 126. Estando devidamente instruida 
a petição, será determinada a realização de 
estudo sobre os resultados do estágio de con
vivência e a conveniência d~ adoção. 

Art 127. APresentando o relatório de sin
, d_icância e efetuadas outras diligências reputa
das indispensáveis, após ouvir o Ministério Pú
blico, a autoridade judidária decidirá em cinco 
dias. 

Art._ 128. O processo de adoção formu
lado por estrangeiro, residente fora do País, 
deverá observar os seguintes procedimentos: 

a) o pedido, com os respectivos documen
tos, deverá ser apresentado ao Juiz compe
tente que encaminhará os interessados para 
avaliação por técnicos habilitados por ele de
signados, que apresentarão re1at6rio no prazo 
máximo de cinco dias; 

b) apresentação. do. meoor aos interessa
dos. _será feita, preferencialmente, na presença 
da autoridade judiciária, lavrando-se o termo; 

c) favorável o relatório técnico e verificada 
a conveniência do menor, a autoridade judiciá
ria concederá aos requerentes a guarda provi
sória, marcando prazo para reavaliação; 

d) constatada a inicial-adaptação do menor 
com os requerentes, ouvido o .Ministério Públi
co, será proferida a sentença de tutela, fixan
do-se o prazo de estágio de convivência, o 
número_ de relatórios a serem encaminhados 
para instruir o processo, e s·erão expedidos 
alvarás para obtenção de passapprte e viagem; 

e) cumprido com êxito o estâgio de convi
vência no exterior, ouvido o Ministério Público, 
será proferida a sentença de adoção. 

Art. 129. Asentençadeadoçãotemefeito 
constitutivo e é inscrita no registro civiJ, me
diante mandado. 

§ 19 Da sentença não será fome.cida çerti
dão salvo a critério da autoridade judiciária 
e para a salvaguarda de direitos. 

§ 2ç A inscrição consignará os .apelidos 
de famllia do adotado, os nomes dos ado
tantes como pais e seus ascendentes como 
avós. 

§ 39 O registro de nascimento original do 
menor é cancelado, por mandado, e arqui
vado. 

§ 4~ Não pode ot:orrer qualquer observa
ção sobre a origem do ato nas posteriores 
certidões. 

Arl 130. A adeção pode_ ser ãnulada a 
pedido çl_p adotado ou de seus pais biológicos 
quando tenha sido decretada com grave viola
ção da lei. 
- Parágrafo únicq. A_interpretação é restrita 

e não será dedarada por meros vícios formais 
e nem ·quando impliquem em grave prejuízo 
para o interesse 4o menor. 

CAPíTULO v 
Das Penalidades Administrativas 

Art. 131. As penalidades estabelecidas 
nesta lei serão impostas pela autoridade judi
ciária em processo próprio ou nos autos de 
pro.cedimentos em curso~ · · 

Parágrafo únicO. A multa será imposta 
através de decisão fundamentada, intirriando-
se_ o infrator. · 

Art. 132. O-proéesso será iniciado por 
portaria da autoridade judiciária, representa~ 
ção do Ministério Público, ou auto de infração 
lavrado por servidor efetivo ou voluntário cre
denciado, e assinado por duas testemunhas, 
se possíveL 

§ 19 No processo iniciado corri o aúto de 
infração, poderão ser usadas formulas impres
sas, especificandO;se a natureza e as titcuns-
tâncias da inffação. . 

§ 29 SemPre que possível, à verificação 
da infração segúir-se-á a lavratura do auto, 
certificando--se, em i::àso contrário, os motivos 
do retardamento._-

Art. 133. O Jnfrator terá prazo_ de dez_días 
para apresentação de defesa, contado da data 
da intimação, que Será feita: 
I-pelo autuanter no _próprio auto, quando 

este for lavrado na presença do infrator; 
H- por oficial de justiça ou funcionário le

galmente habilitado, que entregar~ cópia do 
auto ao infrator_ou a seu representante legal, 

, lavrando certidão; 
m-por via pdstal, com aviso _de recebi

mento, se··nã6 for encontrado o infrator ou 
seu representánte legal; 

IV-por edftal, com pt-azo de trinta dias, 
se incerto ou nãoosabido o paradeiro do infra~ 
tor ou de seu representante legal. 

Art. 134. Em caso de infração cometida 
através de transmissão simultânea de rádio. 
ou televisão, que atinja mais de uma 'Comarca, 
será competente, para a aplicação de penali
dade, a autoridade judiciária do local de emis
são. 
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Art. 135. As multas não recolhidas até 
trinta dias após o trânsito em juJgado da deci
são, serão. exigidas através de execução pelo 
Estado ou Distrito Federal. 

TITULO III 
Dos Recursos 

Art. 136. Poderá ser interposto, no prazo 
de dez dias, pelos interessados ou pelo Minis
tério Público, recurso amdinistrativo: 

l-sem efeito suspensivo, contra atos expe
didos com base no art. 8"' desta Lei e decisões 
relativas a medidas de vigilância; 

H- com eféito suspensivo, contra penali
dades relativas às infrações previstas no Titulo 
VI do üvro I desta Lei. 

Art 137. Das demais decisões as partes 
interessadas e o Ministério Público poderão 
recorrer, para o órgão judiciário de grau de 
jurisdição superior, mediante instrumento, no 
prazo de dez dias, contado da intimação, ofere-
cendo, desde logo, suas razões. . _ 

§ 19 O recurso não terá efeito suspensivo, 
salvo os casos do art. 122 desta Lei. 

§ 29 Formado o instrumento e ouvida a 
parte recorrida, no prazo de cinco dias, a auto~ 
ridade judiciária manterá ou reforma_r_á a deci~ 
são recorrida, em despacho fundamentado. 
Se a reformar, remeterá o instrumento à juris~ 
dição superior em vinte quatro horas, a reque~ 
rimento do Ministério Público, ou em cinco 
dias. a requerimento da parte interessada. 

Art. 138. Os recurSos contra decisões do 
Juiz de Menores terão preferência de julga~ 
mento, e dispensarão revisor. 

TfrULO IV 
Disposições Finais 

Art. 139. Em nenhum~caso haverá inco
municabilidade de menor, o qual terá sempre 
direito à visita de seus pais ou responsável 
e de procurador com poderes especiais, de 
comum acordo com a direção do estabele· 
cimento onde se encontrar internado, ou devi~ 
damente autorizado pela autoridade judiciária. 

Parágrafo único. A autoridade judicária 
poderá suspender, por tempo determinado, 
a visita dos pais ou responsâve~ sempre que 
a visita venha a prejudicar a aplicação de me~ 
elida prevista nesta lei. 

Art. 140. O menor em situação irregular 
terá direito à assistência religiosa. 

Art. 141. As multas impostas com base 
nesta Lei reverterão ao Poder Judiciário, espe~ 
cificamente as Varas de Menores, para assis· 
tência material ao menor e o reaparelhamento 
dos serviços das mencionadas Varas. 

Art. 142. Às autoridades e ao pessoal téc~ 
nico e administrativo a que couber a aplicação 
desta Lei deverão se proporcionadas oportu· 
nidades de aperfeiçoamento e especialização. 

Parágrafo único. A autoridadejudicária, na 
medida das possibilidades locais, promoverá 
e incentivará atividades destinadas ao aperfei
çoamento e à especialização previstas neste 
artigo, bem como à conscientização da comu~ 
nidade. 

Art. 143. Esta Lei entrará em vigor no~ 
venta dias após sua publicação. 

Art. _144. Ficam revogadas a Lei no 6.697, 
de 10 de outubro de 1979, e as demais dispo
sições em contrário. 

CÓDIGO DE MENORES 
UVROI 

Parte Geral 

TÍTULO I-Disposições Preliminares 
TfrULO H- Da Aplicação da Lei 
TíTULO In- Da Autoridade Judiciária 
TÍfULO IV-Das Entidades de Assistên~ 

cia e Proteção ao Menor 
CAPtrUW I-Das Entidades Criadas 

pelo Poder Público -
0\PÍTULO II-Das Entidades Partícula~ 

, res 
illULO V- Das Medidas de Assistência 

e Proteção 
CAPITULO 1-Das Meclidas Aplicáveis 

ao Menor 
Seção I-Da Advertência 
Seção II-Da Colocação em Família 

Substituta 
Subseção I-Disposições Gerafs 
Subseção II-Da _G_uarda 
Subseção III- Da Tutela 
Subseçáo IV- Da AdoçãO 

-Seção UI-Da Liberdade Assistida 
Seção IV- Da Colocação em Semi~ln-

terrl.ato 
Seção V- _Da Internação 
CAPITULO ll-Das Medidas Aplicãveis 

aos Pais ou Responsável 
Seção 1-Da Advertência 
Seção II-Da Perda ou Suspensão do 

Pátrio Poder 
Seção DI___:Da Perda da Guarda -
CAPÍTULO 10 -_[?a Apreensão de Objeto 

ou Coisa 
CAPITULO N .:_: I;làs Medjdas ,:Ie Vigilân

cia 
Seção I-P!spqs.[çõ~s Gerais 
Seção H-- Das Casas de Espetáculos, 

das Diversões em Geral, dos 
Hotéis e Congêneres 

Subseção I- Dos Espetáculos Teatrais, 
Cinematográficos, Circen~ 
ses, Radiofónicos e Tele_visão 

Subseção II-~s C~s de Jogo, dos 
_ _ Bailes P!íblicos e Hotéis 

Subseção Dl-De Outros Locais de Jo
gos e R&reação 

Subseção IV- Da Execução das Medi
das Judiciais pelas Entidades 
de Assistência e Proteção ao 
Menor 

CAPfrULO V ....... Da Auto~ção para Via
jar 

TITULO Vi- Das lnfrações Cometidas 
contra a Assistência, Prote
ção e Vigilância ao Menor 

CAPÍTULO 1-Das I_nfrações __ 
CAPíTULO II- Da Aplicação das Pena-

,. ~idades_ _ _ 
"flTULO VII- Do Registro Civil do Menor 
mULO Vill-Do Trabalho do Menor 

CÓDIGO DE MENORES 
UVROll 

Parte Especial 

"TfrULO 1-Do Processo 
CAPfTULO 1-Disposições Gerais 
0\PfrULO II-Da Competência 
CAPITULO 10 -Do Ministério Público 
CAPÍTULO N- Do Procurador _ 
TÍfULO II- Dos Procedimentos Espe-

ciais · 
CAPÍTULO 1-Da Verificação da Situa

ção do Menor 
CAPITULO II- Da Apuração da Infração 

Penal 
CAPíTULO lU- Da Perda do Pátrfo Poder 

, e da Destituição da Tutela 
CAPITULO IV-Da Adoação 
0\PÍTULO V- Das Penalidades Admi· 

nistrativas 
lfruLO III-Dos Recursos 
TíTULO IV- Disposições Finais 

Justificação 

No último dia 18, uma comissão de Juízes 
de Menores, em nome da Associação Brasi
leira de Juizes e Curadores de Menores me 
entregou o presente trabalho, visando a subs~ 
tituir o atual Código de Menores, resultante 
de projeto de minha iriíciàtiva (Lei n~ 6.697, 
de 1 O de outubro de 1979). Coube ao ilustre 
Juiz de Menores do Rio de Janeiro, Libomi 
Siquerira, Coordenador-Geral da Comissão 
encarregada da aludida revis_ão, oferecer a se
guinte justificação, ora reproduzida na íntegra: 

"Há muito se fazia sentir uma reforma 
do atual ·código de Menores - Lei n<~ 
6.697 de 10 de ou\l.!bro de 1979. 

CQm a Coristituiç.ªq Br<:~sileirã, promul~ 
gada aos 5 de Outubro de 1988, tomou~ 
se imperativa a revisãO para que se ajus
tassem os enunciados à nova Carta. 

Conscientizada desse rato a ASsociã· 
ção Brasileira de Juizes e Curadores de 
Menores houve por bem constituir uma 
comissão coordenada pelo Juiz de Meno
res do Rio de.Jeneiro, Dr. Ub-omi Síqueira 
e integr~da pelos seguintes membros: Dr. 
Carlos Roberto Coelho Maia, Presidente 
da ABJCM; Dr. Alyrio CavalJieri, Vi.ce~Pre~ 
_sidente da_Associação __ Intemacional de 
Magistrados da Juventude e da Família; 
Dr. Jaffeth Ellstáquio da Silva, Juiz -d-e 
Menores .de _Salvador; Dr. Nivio Geraldo 
Gonçalves, Juiz de Menores de Brasília; 
Dr. Donato Ojeda, Juiz de Menores de 
Çuiabá; Dr, Renato Ccarner_Peixoto, Juiz 
de Meno~es de Porto Alegre; Dr. ~amuei 
Alves de Melo Júnior, Juiz de_ Menores 
de São Paulo; Drs. Luiz Sergio Wigde~ 
rowitz e Irenice Uma, do Centro de Estu
dos Juridlcos da Procuradoria Geral da 
Justiça do Estado do -Rio de Janeiro. 

A Comissão recebeu o assessoramen
to de vários técnicos de diversas áreas 
assim como efetivou inúmeras consultas. 

Os traJ:>alhos foram _secretariados pelas 
Professoras Monique Rose Duprez Maga~ 
lhães, Edilane Santana de Oliveira, Maria 
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da Glória Moreira Gonçalves e Janete Ru
fina dos Santos. 

A Comissão recebeu irliegral apoio da 
FEEM- Fundação Estadual de Educa
ção do Menor- RJ, através de seu Presi
dente Dr. Paulo Henrique da Cruz. 

Os trabalhos se desenvolveram na sede 
doJuizado de Menores do Rio de Janeiro 
com o apoio de toda a equipe técnico-ad-
ministrativa. - - - -- -

Toda esta participação enriqueceu are
forma dando-lhe o trato ldequado. 

Três pontos nortearam suas alterações: 
1. O primeiro, objetivando dar-lhe 

uma relativa autonomia no confronto 
com os demais ramos do direito obser
vando os postulados metodológicos cien
tíficos. 

2. O segundo, Obedeceu a forma di
dática, de fácil interpretação consideran
do a necessidade de aplicar suas normas 
sem maiorres dificuldades, mesmo por
que o direito do menor exige uma espe
cialização para aquele que pretende exer
cê-lo o que, na verdade, dificulta enten
dê-lo quando não se tem um amadure
cimento no seu cotidiano trato. 

3. O terceiro, procurou definir os di
versos institutos facilitando assim a com
preensão dos textos com uma linguagem 
técnica, clara e objetiva. 

O Código, promulgado aos 19 de outu
bro de 1979, estava a exigir. atualização 
mesmo porque, como é sabido, a socie
dade apresenta uma constante evolução 
através da dinâmica dos mecanismos dos 
fatos sociais. 

fncorporou-se a legislação,- a jurispru
dência e a doutrina não só do Direito Pá
trio como do Direito Cõmparado, inte
grando-se, em suas normas, as moder
nas tendências do Direito: 

Este é 0- textO de reforma que ora se 
apresenta na certeza de que atenderá aos 
reclamos dos p-ostulados científicos do 
Direito do Menor um dos mais impor
tantes instrumentos para adequação da 
gravíssima problemática de nosso País, 
com uma projeção estatística de 37 mi
lhões, de menores carentes e 8 milhões 
de abandonados. 

Urge sua apreciação pelo respeitoso 
Congresso Nacional e conseqüente pro
mulgação." 

Nesta Casa está em andamento o Pr_9jeto 
de Lei n9 193, de autoria dO ·nobre Senador 
Ronan Tito, que cria o Estatuto _da Criança 
e do Adolescente~ 

Tudo justifica, salvo melhor ju:ízo, que as 
duas proposições sejam estudadas pela mes
ma Comissão Especial que, na forma regi
mental, deve ser constituída. 

São valiosas contribuições a que o Poder 
Legislativo dará o devido apreço e o melhor 
aplauso, complementares que são às dispo
sições constitucionais ora vigentes. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Nelson Carneiro 

(À Comissão Temporária.) 

" .. . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nos ierrrios do que prescreve o art. 374 
do Regimento Interno, por se tratar de projeto 
de Código, a Piesidência, ouvidas as Lideran~ 
ças, constitui a seguinte Comissão Tempo
rária para estudo da matéria: 

PMDB 

Titulares 

FradsC:o Rollemberg 
João Calmon- --
Wilson Martins 
Mansueto de Lavor 
Nabor Júnior 

Alexandre Costa 
Lourival Baptista 

PFL 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

. PTB 

Louremberg Nunes Rocha 

PDS 

Jarbas Passarinho 

PDC 

Antonio Luiz Maya 

PMB 

Ney MaranhãQ 

Suplentes 

Leopoldo Peres 
Ronaldo Aragão 
Meira Filho 

Odadr Soares 

Pompeu de Sousa 

Carlos de'Carli 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência submete, agora, ao Plen4rio 
pedido de apoíarneil.to formulado pe!o Sena
dor Jutahy Magalhães, nos termos do art. 247 
do Regimento Interno, para que a indicação 
apresentada por S. E>r, que foi objeto de pro· 
nunciamento feito no inído desta sessão, seja 
encaminhada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para estudo_ e providênw 
das pertinentes. 

O quorum para aprovação é de um décimo 
da composição da Casa·. · 

Em vOtação reQuerlmeJ!to. 
Os S"r:S. Sertai:iores que o aprovam queiram 

permaneCenentados. (Pausa) -
Aprovado. 

_ ~ proposição será encaminhada à Comis
são de Constituição, Justiça e Odadania. 

----É a Seguinte a intncação referida: 

INDICAÇÃO No 1, DE 1989 

Nos termos do art. 247, do Regimento lnter~ 
no do Senado F ederaJ, proponho que seja en
caminhada à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Odadania desta Casa a presente 

Indicação 

a fim de que esse ColeQíado se pronuncie, 
conclusivamente, e-sendo o caso- formu
le propOsição pertinente, sobre ·a seguinte as-
sunto: 

1. _Recente_ julgado do Supremo Tribunal 
Federal (Recurso Extraoridinário n" 116.7.50:-5 
- DF), interpretando o alcance do dispo-sto 
no .:1rt. 69 d<~ Lei il~> 4.717, de 29 de junho 
de 1965, entendeU -que, todas as vezes que 
ação popular tiver por objeto a decretaÇão de 
nulidade de ato praticado com base numa 
noriria jUridica tida por ilegal ou -iiicÕnstitu
cional, todos os Parlamentares que colabo
raiãm para· a transfoi"mà.çãC? do projeto em ' 
ato normatiVo são, necessariamente, sujeitos 
passivos do processo. 

2. ---Com base no precedente citado, vêm 
os Congressistas sendo indiscriminadamente 
chamados a integrar relações jurídicas pro~es
suais decorrentes da propositura de ações po
pulareS, pelo simples fato de terem estadC? pre
sentes ao proceSso de votação de proposições 
legislativas, algumas aprovadas por intermé~ 
dia de voto de liderança, cuja constituciona
lidade ou legalidade é questionada no âmbito 
judidãl (V. Ação Popular n9 V-337/86 onde -
foram citados dezenas de Congressistas -
DJ'ár/o de Justiça da Gnião de 27~7-89). 

3. Como se pode facilmente verificar, a 
interpre_tação extensiva do art. 6~ da Lei n• _ 
4.717/65 pode vir a transformar em letra mor
ta a garantia insêritã no caput do art. 53 da 
Cónstituição,_segundo o qual: 

"Art. 53, _Os Deputados e_Senadõres 
são invioláveis por suas opiniões palavras 
e votos_." 

4. Parece-nos, destarte, que a legfslação 
vigente está a merecer reparoS, não-para isen." 
tàr quem quer que seja de responsabilidade 
por atas dolosos ou culposas, mas para asse-
gurar a indispensável independência política 
oo:exercício da representação popular. 

OS" afoS regulainfénte praticados, s~ja na 
qualidade de membro-de Poder, seja na quali
dade de agente público, que impliquem mani
fe~ação de vontade, opinião ou voto devem 
permanecer imunes ao crivo judicial pela sim
ples razão de estarem fundamentados em juí
zo de va]Qr eminentemente subjetivo, não raro 
baseados em critéiios de oportuni_dade e con
veniência, impossíveis de serem objetivamen
te avaJiados. 

5. Pelo exposto, formulo a presente Indica
ção para o pronunciamento ·conclusivo da Co
missão competente, na forma regimental. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

ServiçO" de Jurispmdência 
D.!. 25-11-88 

Ementário n9 1525~5 

21-10-1988 
Segunda Turma 

Recurso Extraordinário n9 116.750-5 · 
Distrito Federal 
Recorrentes: Rudy Maurer e outro 
Recorridos: Pedro Ma urino Calmon Mendes 

e outro 
EJ'i\ENT A: Ação Popular. Resolução do Se

nado F ed.eral, aprovado em Plenário, com ba
se no qual foi baixado ato pela Mesa Diretora, 
que fiXou claros na lotação das Categorias 
Funcionais do Quadro de Pessoal do Centro 
Gráfico do Senado Federal e aprovou o enqua
dramento dos servidores optantes. 

Exclusão dos selVidores não optantes do 
pólo passivo da ação. 

Quanto aos Senadores que participaram da 
aprovação da Resolução, são legitimados co
mo partes passivas na ação popular. As autori
dades mencionadas no artigo 69 da Lei 
4.717/65 são quaisqUer autoridades, inclusive 
as do Poder Legislativo. 

Recurso conhecido e provido. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam OS Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em segunda turma, na conformidade 
da ata do julgamento e das notas taquigráficas, 
por unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e lhe dar provimento nos termos do 
voto do Ministro Relator. 

Brasília, 21 de outubro de 1988. - Duaci 
Falcão-....:; Presindente- Carlos Madelfa
Relator. 

Relator: O Senhor Ministro Carlos Madeira 
Recorrentes: Rudy Maurer e outro 
Recorridos: Pedro Maurino Calmon Mendes 

e outro 

Relatório 

O Senhor Ministro Carlos Madeira- Contra 
a Mesa do Senado Federal e seu Presidente, 
Senador Moacyr Dalla, foi proposta ação po
pular visando a declaração de nulidade do Ato 
n9 87, de 19-12-84, que fJXou o númerO de 
claros na lotação ideal das categorias funcio
nais do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico_ 
do Senado Federal e aprovou -o el-tquadra
mento nominal dos servidores que optarem, 
nos termos do art. 6? e seus parágrafos do 
M.o n~ 25/84, da Comissão Diretora; bem as
sim do Ato n9 88, da mesma data, que aprovou 
a relação nominal dos servidores não-optan
tes. 

Pedida a citação do Presidente da Mesa do 
Senado Federal e a intimação do Procurador 
da República, foi a ação contestada pelo Sena
dor Moacyr Dalla. Contestaram tambéffi os 
servidores do Centro Gráfico do Senado Rudy 
Maurer e Paulo Mamede Merçon, sustentando 
a litisdenunciação dos demais integrantes da 
Comissão Diretora do Senado, cjue editaram 
o Ato nq 25, autorizativo dos Atas 87 e 88, 

da Presidência da Casa, assim como os mem
bros do Senado que aprov~ram a Resolução 
n? 66, de 1984, que deu base aos referidos 
atas. 

O Juiz Federal, no despacho saneador, não 
atend-eu aci pedido de citação dos demais inte
grantes da Mesa 

·Dessa decisão agravaram de instrumento 
os cohlestarites, sustentando que a não inte
gração da lide pelos demais membros da Me
Sã do Senado, e pelos Senadores que aprova
ram a Resolução n~ 66, malfere o disposto 
no art. 6"' da Lei n9 4.717/65. Pleitearam tam
bém a exclusão da relação processual, dos 
servidores celetistas do CEGRAF que não 
aceitaram o enquadramento previsto nos atos 
impugnados. 

A segunda Turma do E. Tribunal Federal 
de Recursos deu parcial provimento ao agra
vo, para que figure no pólo passivo da ação 
a Mes_a Direto"ra do Senado. E em embargos 
de declaração, afirmou a qualidade de assis
tente litis_consorcial da União Federal. 

Irresignados, os agravantes interpuseram o 
presente recursos extraordinário, como funda
mento na allnea a do inciso IU do art. 119 
da_ Constituição, a1egando que o acórdão re
Corrido negou vigência ao art _6° da Lei n9 
4. 717/65,-pOr exClUir do- pólo passiVO da ação 
os cinqüenta Senadores_ que deveriam figurar 
como litisconsortes n~~~&ários,já que partici
param da aprovação da Resolução no 66, que 
deu base aos ~tos impugnados pelos autores 
populares, assim como por não excluir os ser
vidores não _optantes, que, por isso mesmo, 
não foram b~neficiados por aquele ato. 

O recurso não foi admitido, mas provi o 
agravo- iii.terposto do despacho do Vlce-Pre
siçlente do Tribunal Federal de Recurso, para 
melhor exame da Wpótese. 

Os autos subiram com as razões dos recor
rentes~ 

É o relatório. 

O Senhor Ministro Ca~los Madeira (Relator) 
-No que concerne aos servidores não optanw 
tes pelo regime instituído pelo Ato n• 25/84 
da Comissão Diretora do Senado Federal, tem 
iD1eira procedência a irresignação. 

A .ação popular, pode ser proposta - se
gundo dispõe o art 6~ da Lei n~ 4.717/65-, 
~lltrª AS pessoas públicas ou privadas e as 
entidades ref~ridas no art, 19, a simultanea
mente, contra as autoric;lades, fundonárlos ou 
aclrnínístradore_s que ho_uverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato Impug
nado ou que, por omissas, tiverem dado opor
tunidade à lesão, e, ainda, contra os benefi
ciários diretos do mesmo. 

Só os· servidores que optaram e foram en
quadrados no regime estatutário, na forma 
dos Atas impugnados, são partes passivas le
gitimadas a figurar na relação processual. Não 
os que não optaram e não se beneficiaram 
dos efeitos daqueles Atas. 

Dessa forma, não devem ser incluídos na 
ação. 

Quanto à pretensão ao chamamento dos 
cinqüenta Senadores que aprovaram em Ple
ná_ri_o, ~Resolução n~ 66, de 1984, a jurispru-

dência e a -dOutrina o autorizam. Já em 1966, 
Barbosa Moreira, comentando a Lei n~ 
4. 717/65, em trabalho publicado- na Revista 
de Direito Administrativo, aludia a possibili
dade d_a ação_ _popul~r ser dirigida contra ato 
legislativo, sustentando que "o diploma regu
lador não foi expresso a respeito, mas não 
há porque deixar_ de entender lato sensu a 
palavra "atas", no art. 1 ~. a semelhança do 
que se dá com relação a tantos outros textos, 
v.g., o art. 8?. parágrafo único, da Constituição 
de 1946 (cfr. o art. 1~ da Lei n9 4.337, de 
]9 de junho de 1964)". E próSs~guru:'~Qufd 
juris, aí, no tocante à legitimação passiva? As 
autoridades a que faz menção o art 69 da 
Lei n9_ 4.717 são quaisquer autoridades -le
gislativas, inclusive - e têm de ser citadas; 
quanto a isso, não há dúvida." (RDA 85/399) 

José Afonso da Silva também sustenta que 
a lei não discrimina. "Qualquer autoridade, 
portanto - diz ele - que houver participado 
do ato impugnado- autorizando-o, aprovan
do-o, ratificando-o ou praticando-o - deverá 
ser citada para a demanda popular, que vise 
anulá-lo. Assim, desde as autoridades mais 
elevadas até as de menor-gabarito estão sujei
tas a figurarem como rés no processo da ação 
popular. Nem mesmo o Presidente da Repú
blica, ou o do Supremo Tribunal Federal, ou 
do Congreso Nacional está imune de ser réu, 
nesse processo". (Ação Popular Constitucio
nal, 1968,p. 197). 

Nem se diga que, ao votar e aprovar a Reso· 
lução nq 66, os Senadores exerceram pura 
atividade legislativa. Como lembrava Pontes 
de Miranda, "em direito constitucional, resolu
ção, é a deliberação que uma das câmaras 
do Poder Legislativo, ou o próprio Congresso 
Nacional toma, fora do processo de elabo
ração das leis e sem ser lei". (Comentários 
à COnstituição de 1962, Tomo III, p. 89). E 
Manoel Gonçalves Ferreira F"llho adianta citan
doJosé Afonso da Silva: "Çonhecida do.s Regi
mentos Internos do Congresso e de suas ca
sas, a resplução, que não era prevista na Cons
tituição anteriOr, destinava-se a regulamentar 
matéria de interesse interno (polítiCo ou admi
nistrativo) de ambas as Casas em conjunto 
ou de cada uma delas em particular." (Do 
proces_so Jegislativo, p: 201). 

As resoluções normativas ou individuais -
observa Hely Lopes Meirelles - são sempre 
atos inferiores no regulamento e ao regimento, 
não podendo inová-los ou c_ontrariá-los, mas 
unicamente complementá-los e explicá-los. 
Seus efeitos podem ser internos ou externos, 
conforme o campo de atuação da norma o_u 
os destinatários da providência concreta." (Di
reito Administrativo Brasileiro, 12~ edição, p. 
142) 

No caso presente, a Res_oluçào 66 tem o 
seguinte teor: 

"Art 1' Os arts. 512, 513 e 514 do 
Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n? 58, 
de 1 O ele. novembro de 1972, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 512. O CentrO de Informática e 
Processamento de Dados do Senaqo Fe-



4512 Sábado 02 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11) 

deral - Prodasen e o Centro Gráfico do 
Senado Federl- Cegraf, gozarão de au
tonomi~ administrativa e financeira nos 
termos do arl 172 do Decreto-Lei n9 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, com a reda
ção dada pelo Decreto-Lei n-1 900, de 29 
de setembro de 1969, obseavadas as nor
mas estabelecidas em atas próprios, que 
disciplinarão, entre outras matérias, as re
ferentes aos desdobramentos da estru
tura administrativa, à natureza, organiza
ção e atribuições dos cargos e empregos 
e o regime jurídico do pessoat obede
cidas a estrutura de administração e dis
posições específicas estabelecidas neste 
Regulamento Administrativo. 

§ 19 Os atas próprios referidOs neste 
artigo, e-suas-alterações, serão aprovados 
pela Comissão Diretora do Senado Fe
deral. 

§ 29 A autonomia financeira do Pro
dasen e do Cegraf será assegurada na 
form211 do § 29 do art 172 do Decreto-Lei 
n"' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com 
a nova redação dada pelo Decreto-lei n~ 
9_00, de 29 de setembro de 1969, ficando 
a Comissão Diretora do Senado Federal 
autorizada a instituir fundos especiais. de 
natureza contábU, a cuja crédito serão le
vados todos os recursos vinculados às 
ativid211des desses órgãos, orçamentários 
e extra-orçamentários, inclusive a receita 
própria. 

§ 39 A Comissão Diretora do Senado 
Federal determinará a inclusão, anual
mente, no Orçamento do Senado Fede
ral, de dotações destinadas a ocorrerdes
pesas do Prodasen e do Cegraf, as quais 
constituirão recursos dos fundos espe
ciais a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 4 9 Os orçamentos, bem co-mo 
suas alterações no decorrer do exercício, 
relativos aos fundos especiais a que se 
refere o § 29 deste artigo, serão elabo
rados com observância da mesma siste
mática do Orçamento Geral da" União e 
aprovados pela Comissão Difeio_ra do Se
nado Federal. -

§ 59 Será aPresentado, meilsalmen
te, ao }9 Secretário do Senado, um relató
rio de auditoria sobre as contas do Proda
sen e do Cegraf. 

Art. -513. Os Conselhos de Supervi
são do Centro Gráfico do Senado Federal 
- C'egraf e do Centro do lnformática e 
Processamento de Dados do Senado Fe
deral - Prodasen, serão presididos por 
um membro da ComissãO Diretora, por 
esta indicado e integrados, cada um: por 
quatro membros designados pela Comis
são Diretora, dentre funcionários do Se
nado Federal, em atividade e pelo Diretor
Executivo respectivo, na qualidade de 
membro nato. 

Parágrafo único. O Dfretor-Executivo 
do Prodasen e do Cegraf não terão direito 
a. voto nas reuniões dos respectivos Con
selhos de Supervisão. 

Art. 514. O Diretor-Executivo do 
Prodasen e do Cegraf serão indicados pe-

los respectivos Conselhos de Supervisão 
e nomeados ou admitidos para cargo ou 
emprego de direção previsto no Quadro 
de Pessoa] específico, pelo Presidente do 
Senado, ouvida a ComisSão Dfr~tora. de 
conformidade com o regime jurídico pre
visto a ser estabelecido nos atas próprios. 

§ 19 O emprego ou cargo a que se 
refere este artigo poderá ser exercido por 
servidor do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal. 

§ 29 Na hipótese de emprego de di~ 
reção, regido pela COnsolidação das Leis 
do Trabalho- CLT, o selVidor contra~ 
tado nas condições do parágrafo anterior, 
enquanto permânecer nessa situação, fi~ 
cará afastado do seu cargo efetivo e, em 
conseqUência, do respectivo regime esta~ 
tutário, sem prejufzo dos direitos à pro~ 
_g~;_g_~ãQ e ascensão funcionais, na forma 
da regulamentaç-ão especifica, e do côm~ 
puto de tempo de serviço para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade. 

§ 3• ·········---··----·----·-· 
§ 49 .. --··-~·---.......,._..,. .. ............__,....; -
§ 59 ............. ;,_..,___.,._._...__,__ .. ____ , 
Art. 29 Na hipótese de modificação 

do atual reglme jurídico de qualquer dos 
-Órgãos de que trata esta Resolução, o ato 
próprio disporá sobre a opção pelo novo 
sistema, garailtida aos não optantes a 
permanência na situação em que se en
contram, integrados os respectivos em
pregos na parte suplementar do Quadro 
Permanente do órgão próprio de lotação, 
para fins de extinção à medida em que 
vagarem. 

Parágrafo único. Verificada a modifi
cação do reg[me jurídico previsto neste 
artigo, a transformação•dos empregos 

- dos servidores optantes, em cargos de 
idêntica natureza, far-se-á mediante Ato 
da Comissão Dfretora do Senado Federal. 

Art. 39 A Comissão Diretora do Sena
do Fe4eral, disporá sobre a execução 
desta Resolução, no prazo de 60 (sessen~ 
ta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 5 9 Revogam-se as disposições 
em contrário." 

A Resolução é de 19 de novembro de 1984 
e o Ato n9 25 da Comissão Diretora é de 29 
do mesmo mês e ano. Lê-se ness_e_ ato. 

"Á Comissão" Diretora do Se~ado Fe
deral, no uso de sua competência legal, 
resolve: 

Art 1 ~ O Quadro de Pessoal do Cen
tro Gráfico do Senado Federal- Cegraf, 
aprovado nos termos do Ato da Comissão 
Dfretora n9 9, de 1974, passa a ter a estru
tura constante no Anexo I desta Ato. 

Parágrafo único. A estrutura a que se 
refere este artigo reúne Grupos de Cate
gorias Funcionais, integrados de classes 
de cargos efetivos; Grupo de Cargos de 
conftança de direçáo e assessoramento 
superiores (DAS)~ que correspondem ní
veis de venc[mento; e Relação de Fun_,;_ 
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ções Gratificadas, discriminados nos va
lores constantes das_ Tabales A, B, C e 
D, do Anexo I, deste Ato. 

Art 29 _ O Enquadramento nas Cate
gorias a que se refere o art. I 9 far-se-á 
na Referência de valor igual ao do salário 
que esteja percebendo o servidor ou, na 
inexistência desSa, de va1or imediatamen~ 
te superior dentro da classe que lhe com
petir na respectiva Categoria Funcional, 
nos termos das indicações constantes do 
Anexo li deste Ato. 

§ 19 No caso de inexistência, na clas
se da Categoria iridicada para enquadra
mento do servidor, de Referência de valor 
igual ou superior ao salário que esteja 
percebendo, será ele posicionado nessa 
Oasse, na Referência de valor mais próxi
mo ao de seu salário, assegurando-se-lhe 
corno vantagem pessoal, nominalmente 
identificável, a percepção da diferença en
tre o valor da respectiva referência e de 
salário que esteja auferindo. 

-~-
0
§ ___ 2~~ A diferença a _que se refere o 

~ . parágrafq anterior, sobre a qual não inçi- _ 
. dirão _qualquer majorações salariats ou 
-~van-tãgens, será descontada do montante 

da retribuição mensal que o servidor ve-
nha a fazer jus por motivos de horas-ex
tras, Gratificação Especial de Desempe
nho ou quaisquer outros estipêndios refe
rentes a serviços extraordi11ários_. 

§ 39 A diferença caracterizada como 
vantagem, nominalmente identificáve~ 
será absorvida pelos futuros aumentos 
gerais de vencimentos, na razão de 20% 
(vinte por cento) de seu valor. 

Art. 39 Constituem requisitos para in· 
gresso nas Categorias Funcionais cons~ 
tantes do Anexo I, ressalvados os enqua
dramentos previstos no Anexo 11, deste 
Ato, além dos previstos nas instruções 
reguladoras de concursos, os seguintes: 

I - para as Categorias Funcionais do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Supe· 
dor, diploma ou certificado de conclusão 
de curso superior ou habilitação legal 
equivalente correlacionados com as atri
buições das Categorias Funcionais; 

11-paraaCategoriaFuncionaldeTéc- _ 
_ ni_co de Apoio Administrativo, diploma ou 

certificado de conclusão de curso supe
rior ou habilitaçãO legal, equivalente cor
relacionados com as atribuições da Cate
goria Funcional; 
m-para a CategOria Funcional de lns

petor de Segurança, diploma ou certifi
cado de conclusão de curso superior de 
Bacharel em Direito; 

IV- para a Categoria Funcional de 
Técnico de Apoio Industrial, diploma ou 
certificado de conclusão de curso supe
rior em Comunicação Social ou habili
~ão legal equivalente. 

V- para as CategOrias Funcionais de 
Assjstente Administrativo e de Assistente 
[ndustrial, certificado de conclusão de 29 

Grau de nível equivalente; 
VI-para as Categorias Funcionais de 

Agente de Se!Ylços Administrativos e de 
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Agente de Serviços Industriais, Certifica~ 
do de conclusão do 19 Grau ou de nível 
equivalente. 

VII- para as Categorias Funcionais de 
Agente de Segurança e de Agente de 
Transportes, certificado de conclusão de 
curso de 1 ç Grau ou de nível equivalente; 

Art. 4~ As especificações de classes 
das Categorias funcionais dos Gru-pos
Direção e Assessoramento Superiores, 
Outras Attvidades de Nível Super[or, 
Apoio Administrativo e Apoio Industrial, 
do Quadro Permanente a que se refere 
o art. 19, parágrafo único, são as cons
tantes do Anexo In deste Ato. 

§ 19 As especificações de Oasses r~ 
feridas neste artigo serão objeto de per
manente atualização, em face de altera
ções do respectivo conteúdo ocupacio
nal, mediante ldentificação e proposta do 
Diretor Executivo do Cegraf. 

Art. 59 Para provimento por meio de 
concurso público, ascensi!lo ou progres
são funcional, de cargos cujos ocupantes 
em decorrência das especificações de 
classes venham a desempenhar ativida
des próprias de profissões regulamenta
das, será exigida a correspondente habili· 
tação profissional, técnica ou especiali-
zada. ~ 

Art. 6? Os atuais servidores deverãO 
formalizar, junto à Seção de Pessoal do 
Cegraf, no prazo de 15. (quinze) dias, op
ção pelo novo regime jurfdico e_ enqua
dramento, na forma prevista neste Ato. 

§ 19 Aos servidores optantes, enqua
drados nos termos deste Ato, apllcar-se
ão as disposições do regime estatutário 
previstas no Regulamento Administrativo 
do Senado Federal (Resolução n9 5Bn2 
e suas alterações). 

§ 29 Aos seMdores que não optarem 
na forma prevista no caput deste artigo; 
será assegurada a extensão das vanta
gens deferidas ao optante de igua1 empre
go, aplicando-se-lhes para esse efeito as 
p~scrições do art 2°, como se optantes 
fossem, vedada, em qualquer hipótese, 
a percepção de remuneração superior à 
atribuída ao optante enquadrado, de igual 
emprego. 

§ 39 Os empregos ocUp.:idos pelos 
servidores não optantes serão incluídos 
em Quadro Suplementar e serão extintos 
medida em que vagarem. 

§ 49 Aos servidores nas condições 
do parágrafo anterior aplicar-se-á unica
mente o regime jurídico da Consolidação 
das Leís do Trabalho e legíslação comple
mentar. 

Art. 79 A lotação Ideal e o enquadra· 
mento nominal, nas Categorias Funcio
nais a que se referem os Artigos }9 e 29 
deste Ato, serão fxxados mediante Ato do 
PresideY!te do Senado FederaL Art. 

Arl 89 Os efeitos fmanceiros da apli
cação deste Aro, terão vigência a partir 
de 19 de janeiro de 1985. 

Art. 9-' Este Aro entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

_ Art. 1 O. Revogam-se as disposições 
em contrário." 

(Fls. 96-97) 
Vê-se, assim, que o Ato 25 da Mesa Diretora 

é simples deliberação em cU_mprimento das 
narinas traçadas na Resolução no 66. Con:t 
base nessa tessitura normativa foram baixados 
os Ates 87 e 88, pelo Presidente do Senado 
Federal. 

Explicitado o processo decisório que ense
jou os Ates considerados _lesivos no patrimô
nio público, força é reconhecer que os sena
dores que participaram da aprovação da Reso
lução n9 66, de 1984, são legitimados como 
partes passivas na ação popular. Por isso de-
vem ser citados. _ _ 

Daí porque conheço do recurso e lhe d.ou 
provimento. 

É o meu voto. 

EXTRATODAATA 

RE 116.750-5-DF 
Rei.: Ministro CarJqs _Mad~ira. Recte.: Rudy 

Maurer e outro (A_dv.;_M:Hton de Melo), Recdos.: 
Pedro Maurino Ca1mon Mendes e outro (Adv.: 
Pedro Maurino Calmon Mend_es). 

Decisão: Adiadp o jUlgamento por haver pe
dido vista o Ministro Célia Borja,_depois do 
voto do Relator que conhecia do recurso e 

- -Jhe dava provimento. 2•Turma, 2-9-88. 
Presidência do Senhor Ministro Djaci Fal

cão. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros 

Aldir Passarinho, Francisco Rezek, Carlos Ma
deira e Célia Borja. 

Subprocurador-Geral da República, o Dr. 
Mauro Leite Soares.- H6/ío Francísco_Mar
ques, Secretário. 

VOTO VISTA 

O Sr. Ministro Célio_Borja: -A ftm de re;;~.vi
var a memória dos fatOs e das questões ju!ldi
cas discutidas nesta causa, leio o relatório e 
o voto do eminente Ministro-Relator Carlos 
Madeira. 

---···---.. ·-----
Acompanho o Exm9 Senhor Ministro Carlos 

Madeira, Relator, assim na fundamentação, 
como na conclusão de seu vo:tQ. 
~ .se:-Se .. cuidas-se de lei em sentido (armai, 
criadora de regra de direito de conteúdo uni
versal, não me pareceria fazer figurar no pólo 
passivo da ação popular os membros do Se
nado Federal que aprovam e, assim, concor-
reram para sua edição. . :· __ 

Tal não é· o caso, como demostrado no 
voto do Ministro Carlos Madeira: cuida-se de 
ato materialmente administrativo que assume 
a forma de resolução e tem efeito intema c_or
poris. 

Quanto à exclusão dos funcionários list<;l_dos 
no Ato n9 88/84 também acompanho· Sua Ex
celência. 

Conheço e provejo o recurso. 

EXTRATO DA ATA 

RE 116. 7~0-5-DF __ 
Rei .. Ministro Carlos Madeira Recte.: Rudy 

Maurer e outro (Adv.: Milton de Melo). Recdos.: 

Pedro Maurino Calmon Mendes e outro (Adv. 
Pedro Mauríno Calmon Mendes). 

DecisãO~_ Adiado o julgamento por haver 
pedido vista O Ministro Célia Borja, depois do 
voto· do Rela,tor que conhecia do recurso e 
lhe dava provimen'ro. 2• Turma, 2-9~88-

Decfsão: Conhecido e provido nos termos 
do voto do Ministro-Relator. Unânime, 2" Tur
ma, 21-10-88. 

Presidência do Senhor Ministro Djaci Falcão 
Presentes à sessão os Senhores Ministros 

Aldir Passarinho·, Francisco Rezek, Carlos Ma
deira e·-célio Borja. 

Subprocurador-Geral da República,· o Dr. 
Mauro Leite Soares. Hélio FrandscO Marques, 
secretário. 

Editais e Avisos 

-Justiça Federal 
Juízo Federal da Sexta Vara 

EDITAL DE UCITAÇÃO 
(com praz_? ~e 30 dias) 

A doutora Selene Maria de Almeida, 
MA-1. Juiz Federal em Exercfcfo _na Sexta 
Vara, 1' Região, Seção JudícfAría dO Dls
ttito Federal, na forma da lei etc. 

Faz saber a todos quantos o presente Edital 
viram oU dele conhecimento tiveram, especia~ 
mente os Senhores Parlamentares Jorge Kalu
me, Altevir _Leal, Mário Maia, Eunice MfchiJes, 
Fáb!o Lucena, Raimundo Parente, OaudioOOr 
Roriz, Gaivão Modesto, Aloysio Chaves, Hélio 
Gueiros, Alexandre Costa, João Castelo, José 
Samey, João Lobo, José Uns, VirgíJio Távora, 
Martins Filho, Humberto Lucena, AderbaJ Ju
rema, Cfd Sampa!o, Guilherme Palmeira, Luiz 
Cavalcante, Lourival Baptista, Passos Pôrto, 
Jutahy Magalhães, Luil Viana João Calmon, 
José lgnádo Ferreira, Moacyr Dalla, Amaral 
Peixoto, Nelson Carneiro, Roberto Satumino, 
Itamar Franco, Murilo Badaró, Alfredo Cam
pos, Fernando Henrique Cardoso; Severo Go
mes, Benedito Ferreira, Henrique Santillo, 
Gastão Müller, Roberto Campos, José Fragelli, 
Saldanha Derzi1Alfonso Cama_rgo, Álvaro Dias, 
Eneas Fãria, ·JaisOn Barreto, Lenoir Vargas, 
Carlos Chiarelli, Pedro Simon, F1ávio Marcmo, 
Paulino Ocero de VasconceUos, Walber Gui
marães, Femando Lyra, Ary Kffuri, Francis_co 
Studart, Amaul)' Mü11er, Osmar Leitão, Car
neiro Arnaud, José Eudes, Antônio Morais, 
Alérdo Dias, Amilcar de Queiroz, N:osser Al
meida, Wildy Vianna, Arthur Virgílio Neto, Jo.
sué de Souza,_ Máriô Frota. Rando_lfo Bitten
court,- Vivaldo -Frota, AsSis ·eanutO Fraridsco 
Sa1es, MúCiO Athayde, Olavo Pires, Ademir An
drade, Brabo de Ca!ValhO, COutinho Jorge, 
Domingos Juvern1, Lúcia VIVeiros, Manoe) Ri
berio, SebaStião Curió, BayiTia.JúnJOr, Od car~ 
va1ho, Edison Lobão;- Epitácio Cãfetéira, Jay
lne Santaria, José Bumett, Wagi-ler Lago, Cel
so Barros, Herácli'ro Fortes, Jonathas Nunes, 
José Luiz Maia, Wall Ferraz, Aécio de Borba, 
Evandro A'f(f!s de Moura, Gomes da Silva, Ma~ 
roldo Sanford. Leome Belém Lúcio Alcântara, 
Marcelo Unhares, Moysés Pimentel, Orlando 
Bezerra, Ossfan Àrarip-e, Sérgfo Philomeno, 
Agenor Mªtia, Antônio Câmara, Antônio Flcr 
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rência, Henrique Eduardo Alves, João Faus
tino Vingt Rosado, Wanderley Mariz, Aluízlo 
Campos, Edme Tavares, Emani Satyro, Jsoé 
Maranhão, Tarcísio Buriti, Antônio Farias, Car
los Wilson, Egídio Ferre[ra Lima, Inocênclo 
Oliveira, Jarbas Vasconcelos, José Jorge, José 
son Gibson, Oswaldo Uma Filho, Albérico 
Cordeiro, Djalma Falcão, Augusto Franco, 
Francisco RoDemberg, Gilton Garcia, Jackson 
Barreto, José Carlos Teixeira, Afrísjo Vieira U
ma, Carlos SantAnna, Djalma Bessa, Domin
gos Leonellí, Elquisson Soares, Félix Mendon
ça, Fernando Santana, França Teixeira, Fran
cisco Benjamim, Gorgõnio Neto, Horácio Ma
tos, João Alves, Jorge Medauar, Manoel No
vaes, Raymundo Urbano, Ruy Bacelar, Virgíl
dásio de Senna, Wilson Fakáo, Myrthes Bevi
lacqua, Nyder Barbosa, StéUo Dias, Theodo
rico Ferraço, Abdias do Nascimento, Aiair Fer
reira, Amaral Netto, Brandão Monteiro, Celson 
Peçanha, Daso Co1Íiibra, Délio dos Santos, 
Denisar Arneiro, Hamilton Xavier, Jorge Cury, 
Lázaro Carvalho, Márcio Braga, Márcio Mace-
do, MárioJuruna, Simão Sessirn, Wilmar Palis, 
Aécio Cunha, Aníbal Teixeira, Bonifácio de An
drada, Cássio GonçalveS, Castejon Branco, 
Emílio Haddad, Gerardo Renault, Homero 
Santos, Humberto Souto, Israel Pinheiro, Jor
ge Carone, José Maria MagaJháes, José UIIs
ses, Magalhães Pinto, Mandei Costa Júnior, 
Marcos Urna, Mário de Oliveira, Maurício Cam
pos, Mílton Reis, Pimenta da Veiga, Raul Ber
nardo, Rosemburgo Romano, Sérgio Ferrara, 
Adail Vettorazzo, Airton Soares, Alddes Fran
clscato, Aurélio Peres, Bete Mendes, Carodos 
Alves, Darcy Passos, Eduardo Mata:razzo Supli
cy, Farabulini J_únlor, Ferrara Martins, Flávio 
Bierrembach, Francisco Amaral, Franc_isc:o 
Dias, Freitas Nobre, lrrna Passoni, Israel Dias 
Novaes, João Bastos, João Cunha, José Ge
noíno, Mendonça Falcão, Nelson do Carmo, 
Paulo Zarzur, Roberto Rollemberg, Salles Leite, 
Salvador Julianelli, Ulisses Guimarães, Horá
cio Ortiz, Aldo Arantes, Brasília Caiado, lbseno 
de Castro, Iram Saraiva, João Divino, Juarez 
Bernardes, Siqueira Campos, Tobias Alves, 
Wolney Siquiera, Bento Porto, Dante de Olivei
ra, Jonas Pinheiro, Milton Figueiredo, Albino 
Coimbra, Harry Amorim, Ruben Figueiró, Sau
fo Queiroz, Sérgio Crui, UbaldO Barém, Alceni 
Guerra, Alencar Furtaâo, Amadeu Geara, An
selmo Peraro, Borges da Silveira, Dilson Fan
chin, Hélio Duque, José Tavares, Luíz Antônio 
Fayet. Oscar Alves, Oswaldo Trevisa:n, Paulo 
Marques, Reinhold Stephanes, Sebastião Ro
drigues Júnior, Valmor Giavarina, Casildo Cal
daner, Dirceu Carneiro, Ivo Vanderlinde, Luiz 
Henrique, Nelson Wedekin, Paulo Melro, Pedi:'o 
Colin, Emídio Perondi, Floriceno- Paixão, Her· 
mes Zanet, Ira já Rodrigues, Jrineu Colato, Joáo 
Gilberto, Lélio Souza, Nelson Marchezan, Os· 
vaJdo Nascimento, Paulo Mincarone, Siegfried 
Heuser,Antônio Pontes, Geovani Borges, João 
Batista Fagundes, Júlio Martins, Aluízio Bezer
ra, Geraldo Fleming, José Mello, Ruy Uno, Ar
lindo Porto, José Fernandes, José Uns de Al
buquerque, Vivaldo Frota, Francisco Erse, 
Leónidas Rachid, Orestes Muniz, Rita Furtado, 
Antônio Amaral, Carlos Vinagre, Dionísio Ha
.Qe, Gérson Peres, Jorge Arbage, Osvaldo Melo, 
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Ronaldq Campos, Vkente Queiroz, Enoc Viei· 
ra, Euric_o Ribeiro, João Alberto de Souza, João 
Rebelo, José Ribamar Machado, Magno Bace
lar, Nagib Haickel. Samey, Filho, Vieira da Sil~ 
va, Victor Trovão, Oro Nogueira, Ludgero Rau
lif!.O, Milton Brandão, Carlos Virgílio, Chagas 
Vasconcelos, Cláudio Philoment>, Furtado Lei
te: Manoei Gonçalves, Mauro Sampaio, Paes 
de Andrade, Paulo Lustosa, Tomaz COelho, 
Jossé Freire. Adauto Pereira, Álvaro Gaudên
do, Ant6rtio dom~s. Joacil Pereira, João Agri
pino, Raymundo Asfora, Arnaldo Maciel, Cris
tina Tavares, ·oeràtào Melo, Gonzaga Vascon
ceDos, João Carlos de Carli, José Carlos Vas
-concelos, José Mendonça Bezerra Josias Lei
te, Miguel Arraes, Osvaldo Coelho, Oswaldo 
Uma Filho, Pedro Correa, Ricardo Fiúza, Ro
berto Freire, Sérgio MUrilo, Thales Ramalho, 
Fernando Collor, Geraldo Bulhões, Nelson 
Costa, Celso Carvalho, Hélio Dantas, Antôrllo 
Osório, Eraldo Tincx:o, Etelvir Dantas, Fernan
do Gomes, Fernando_ Magalhães, Francisco 
Pinto, Genebaldo Correia, Haroldo Lima, Hélio 
Correia, Jairo Azj, Jorge Vianna, José Louren-

__ _ço, José Penedo, Jutahy Júnior, Leur Loman
to, MaiCeio Cordeiro, Ney Ferreira, Prisco Via
na, Raul Ferraz, Rômulo Gaivão, José Carlos 
Fonseca, Max Mauro, Nelson Aguiar, Pedro 
Ceolin, Agnaldo Timóteo, Aloygjo Teixeira, Ál
varo Valle, Arildo Teles, Bocayuva Cunha, car
lõS Peç:aõ.ha, Clemir Ramos, Darcí1io Ayres, 
Eduardo Ga1il, Fernando Carvalho, Figueiredo 
Filho, Gustavo Faria, Jacques DOmellas, JG 
dé Araújo Jorge, Jorge Leite, José Colagrossi, 
José Frejat, Léo SimõeS, Leônidas Sampaio, 
Marcelo Medeiros, Roberto Jefferson, Ruben 
Medina, Saramago Pinheiro, Sebastião Ataíde, 
SeQas~o~Nery, Sérgio Lomba, Walter Casa
nova, Antônio Dias, Carlos Eloy, Carlos Mos
coni, Christóvan Chiaradia, Emílio Gallo, Fued 
Dib, Jairo Magalhães João Herculino, Jorge 
Varbas, José Carlos Fagundes, José Machado, 
Jos_é_ Mendonça de Morais, Juarez Baptista, 
.,Júnia Marise, Luíz Dulcí, Luiz Baccarini, Luiz 
-Guedes, Luiz Leal,_ Luzi Sefair, Mário Assad, 
-Melo Fre[re, Navarro Viceira Filho, Nylton Ve-
lloso, Oscar Corrêa Júnior, Oswaldo Murta, 
Raul Belém Ronaldo Canedo, Rondon Pache
do, Vicente Guabiroba, Wilson Vaz, Airton San
dava!, AlPerto Goldman, Armando Pinheiro, 
Celso Amaral, Dei Basco Amaral, Djalma Bom 
Doreto Ca:mpan-ari, Estevam Gaivão Felipe 
Cheidde, Gastone Righi, Gióia Júnior, Herbert 
Levy, João Herrmann, José Carriargo, Maluly 
Neto, Márcio Santilli, Marcondes Pereira, Mário 
Hato, Mendes Botelho, Moacir Franco, Natal 
OaJe, Octacílio de Almeida, Paulo Maluf, Rai
mundo Leite, Renato _Cordeiro, Ricardo Ribei
ro, Theodoro Mendes, Tidei de Uam, Horácio 
Ortiz, Fernando Curlha, Genésto de Barros, 
Jrapuan Costa Júnior, lturivat'Nascimento, Jai
me Câmara, Joaquim Roriz, Paulo Bo_rges, 
Cristina Cortes;Gi!SOrl de sarros, Maçao Tada
no, Márcio Lacerda, Levy Dias, Plínio Martins, 
Antônio Mazureck, Atnônio Ueno, Aroldo Mo
letta, Celso Sab6ia, Fabiano Braga Cortes, ftalo 
Conti, JoSé Carlso Martinez, Mattos Leão, Nor
ton Macedo, Olivir Gabardo, Pedro Sampaio, 
Renato Bemardi, Renato Loures Bueno, Rena
toJohnsson, Saqtinho Furtado, Santos Filho, 

Adhemar Ghisi, Epitácio Bittencourt, Fernan
do Bastos, João Paganelfa, Nelson Morro, Odi
lon Salmoria, Renato Vianna, Walmor de Luc a, 
Aldo Pinto, Augusto Trein, Balthazar de Bem 
e Canto, Darcy Pozza, Hugo Mardini, Jorge 
Uequed, Júlio Costamilan, Matheus Schimidt, 
Pedro Germano, Pratini de Moraes, Rosa Flo
res, Rubens Ardenghi Sinval Guazzelli, Victor 
Faccioni, Oarc.k Platon, Paulo Guerra, Alcides 
Uma, Hélio Manhães, lbsen Pinheiro, Nadyr 
Rossetti, Nihon Alves, e Mozarildo Cavalcanti, 
que concorreram para a aprovação da Lei n~ 
7.194/84, que tramitam por este Juízo e Secre-_ 
taria da Sexta Vara ou autos da Seção Popular 
n<? V-337 /84, ajuizada por Sérgio Alberto Fra
zão do COuto contra a União Federal e outros, 
objetivando e desfazimento do ato adrnirlls
trativo, sob a forma imprópria da referida üei 
n9 7.194/84, e a devolução, poíparte-da CVRD, 
damente recebidas, mais custas e honorários 
advocatícios. E como foi determinada a cita· 
Ç;ão por edital, dos Parlamentares supracita
dos, que concorreram para a formaçáó e edi
ção do ato impugnado, na ação acima men
cionada, supostamente lesivo aos cofrs públi· 
COS, pelo presente CfT A-05, para integrarem 
à lida, na qualidade de litisconsortes -paSsivos 
necessáriOs, respondendo, querendo, aos ter· 
mos da ação, no prazo legal, sob pena de, 
não o fazendo, serem considerados verdadei
ros os fatos alegados na inicial. E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, 
expediu-se o presente Eâital indo a 1• via afiXa
da no local de costume na Sede deste Juízo, 
sito no SAS- Quadra 4, Lote 7, Bloco '"D", 
e as demais publicads na forma da Lei n9 
4.717/65, ou seja, por três (:3) vezes no diário 
da Justiça. Dado e- passado nesta Cidade de 
Brasília-DF., aos dezoito dias do mês de julho 
de 1989. E, Nair Maria da Silva, Técnico Judi
ciário, o datilografei. Eu, Elisabete Uma de 
Oliveira, Dfretora da Secretaria em Exercício, 
o conferi. _ -

Selene Maria de Almeida, Juíza Federal em 
ExercíCiO da 6• Vara. 

(Dias' 27,28 e 31!Íiil9f 
(À Comissão de Ci:mstüuiçãO, Justiça 

e Gdadanja.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Ppedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno; da Pro
posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores,' Senadores que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art 14, para desincompatibllização do Pre
sidente da República, dos Governadores 
de Estado, do Distrito Federal e dos Pre
feitos, tendo 
PARECER, sob ri• 145, de 1989, 

-da Comissão Temporãria, favorável 
ao prosseguimento da tramitação da ma-
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téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e f\1aurício Corrêa. 

A votação fica adiada, por falta de quorum 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

ltem2, 

Projeto de Lei da Câmara n" 108, de 
1984 (n° 586fi5, na Casa de origem), 
que faculta o pagamento do empregado 
através de cheque, e determina outras 
providências; alterando a redação dos 
arts. 463 e 465 da Consõlidãção das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 1'~ de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
ll, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9_ 108, de. 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 3: 

Projeto de Lei da Câmara -n9 110, de 
1984 (n<? 1.816(76, na C:::asa de origem), 
que assegura aos beneficiários do empre
gado não optante pelo regime do FGTS, 
quando de sua morte, a indenização pre
vista no art 477 da ConSolidação das Leis 
do Traba1ho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n<? 5.452, de 19 de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
W 58. de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 11 O, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

ltem4: 

Projeto de Lei do Senado n~ 38, de 
1987, de autoria do Senador Jamil Had
dad que dá nova redação ao caput do 
arl 73 da Consolidação das Jeh do Tra
balho. 

A Presidência, nos termos do art 334, alinea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n~ 38, de 1987. (Pau
sa) 

Não havendo objeçâo do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous.a) 

ltem5: 

Projeto de Lei do Senado n9 49, de 
1987, de autoria do Senador Jamil Had
dad, que dispõe sobre ao cálculo de cus
tas em processos trabalhistas e dá outras 
providências. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conform~.o Parecer 
n9 58, de 1987, d~ Comissão de Constituição, 
Justiça c Cidadania~ dec)ar~ prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n<? 49, de ~ 987. (Pau
sa) 

Não havendo objeçâo do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 6: 

.Projeto .. de Lej da Câmara-n9 1.11, de 
1984 (n• 192179, na Casa de ofigem), 
que dispõe sobre_ a obrigatoriedade de 
a decisão no processo judiciário. traba

_lhist_q_es_Ulb_elecer os honorários advoca
tícios quando vencido o empregador, al
terando a redação do § 2 9 do art. 832 

____ _da Consolidação das Leis do trabalho, 
aprovada pelo Decreto_-Lei no 5.452, de 
19 de ma1o de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o_ 
Projeto de Lei do Câmara n~ 111, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu-de Sousa) 

Item 7: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 115, de 
1984 (no 295/79, na Casa de ori9em), 
que dispõe s_obre a filiação facultativa da 
dona de casa ao regime da Previdência 
Social. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
ri.9 58, de 1989-, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Câmara n9 115, de 1984. 
(Pausa) · · 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação_ 
à Ofmarã dos Deputados. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 8: 

Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1988 
de autoria do Senador Carlos Chiarem~ 
que assegura aux11lo financeiro comple
mentar aos segurados do Previdência So
cial urbana, aposentados por invalidez. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento lntemo, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça-- e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado 0 9 5, de 1988. (Pau
sa) 

- Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 9: 
Projeto de Lei do Senado n<? 16, d~-

198S._de autoria do Sen_~dor Jarbas Pas
sarinho, que revigora, por 180 dias, dispo
sitivo do DecretowLei n~ 194, de 24 de 
feVereiro de_1967, que "dispõe __ sobre a-
aplicação da legislação sobre o Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviço às enti~ 
dades de fms filantrópicos". 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a,_do Regimento Interno, e conforme o Parecer __ 
n<? 58. de 1989, da Comissão de: Constituição _ 
e Justiça e Cidadania, dedara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 16, de 1988. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a. matéria 
vai ao ~quivo. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sou5a) 
- Esgotada a matéria constante da_ Ordem 
do Dia. 

Solicito ao nobre Senador Mauro Bene:vJdes. 
que profira parecer pela Comissão de Rela
ções_E.Kteriores e Defesa t:Jacional sobre o R~w 
querimento n?460, de 1989, do Senador Car
los Alberto, lido no EXpediente que sollcita 
licença para participar da 829 Conferência In
terparlamentar. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) ---Sr. Presidertte, 
Srs. Senadore_s, soliclta o nobre Senador Cãr
los Alberto autorização para se ausentar do 

-Pais, fundamentado na Constituição e no Regi
mento Interno· desta Casa do Corigresso Na
cional. 

S. Ex~, portanto, Íastreado na Constituição 
e na nossa Lei Interna, deseja que o_ Senado 
oficialize a sua ausência do Pais, para que pos
sa cumprir missão- oficial no Parlamento Lati
no-Amertcano. 

O noss-o parecer é de que seja expedida 
a· autorização competente. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~a) 
-O_ parecer-éTavorável. 

A votação fica adiada, em virtude da falta 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) · 
- Passa-se, agora, a apreciação do Requeri
mento n9 459, de 1989, lido no e:xpediente, 
de autoria do Senaâor Nelson Carneiro e Ou
tros Srs. Senadores, de realiz~ção de _sessão 
especial para homenagear o sesquicentenárto 
do nascimento de Machado de_Assis._às 15 
horas do dia 12 de setembro. 

Fica também adiada a votação do Requeri
mento n<? 45_9, _ _de 1989, lidQ no Expediente, 
por falta de quorum. -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores ins<::ritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edi.
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro· 
nuncia o seguinte discursa. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Presidente José Samey aprovou o projeto de 
Construção da Usina Siderúrgicá do Mara
nhão, Usimar- arrojada iniciativa que vai en
sejar ao nosso Estado a abertura de novas 
perspectivas econômic:as. Ao complementar 
a providência, o Chefe da Nação autorizou 
o governador maranhense Eprtácfo Cafeteira 
a promover entendimentos com a área privada 
e instituições financeiras internacionais com 
o objetívo de reunir recursos destinados à efe
ti.vação da obra. 

A construção da Usimar, que deverá ter iní
cio ainda este ano, necessitará do_ equivaf~nte 
a 600 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 620 
milhões de cruzados novos, sendo de-assinalar 
que este complexo siderúrgico vai fabricar la
minados de aço, como também, placas produ
zidas pela Síderbrás. Assinale-se _que do en
contro do Presidente Samey com o gover
nador do Maranhão e os Ministros Maílson 
da Nóbrega, João Batista de Abreu e Roberto 
cardoso Alves, ficou estabelec:ido que a anião 
não investirá na Usimar. De outra parte; tendo 
sido regularizada a situação brasileira junto 
ao Cube de Paris, não haverá obstáculo na 
obtenção de linhas de financiamento para 
aquisição de equipamentos destinados _à usi
na, junto aos Eximbanks. 

Preocupou-se o Presidente J~Sé · Sarney 
com a necessidade de industrialização do Ma· 
ranhão, ao considerar o aspectO fundamental 
de que o nosso estado, em face de suas rique
zas potendais, oferece condições de erguer-se 
diante do plano econômtco nacional, favore
cendo a renda "per c:apita" local, além de en
sejar a geração de mais divisas para o País. 

A distorção ainda existente _entre as regiões 
geo-econômicas nacionaiJ:õ ~ão pqd_e perdurar 
por mais tempo, entendendo-se principal
mente que as leis do progresso devem inspi
rar-se na obrigação da plena abrangência, se
gundo o princípio de uma prosperidade equâ
nime. E também por não se adrriltir que a 
política do desenvolvimento não pode nem 
deve segregar-se numa área isolada da geo
grafia do país. Assim pensa o atuaf Governo, 
assim pensamos nós, porque privar o Norte, 
o Nordeste ou o Oeste, P,a presença do pro
gresso seria imperdoável incoerência, além de 
constituir flagrante injustiça perpetrada diante 
da consciência nadonaf. 

O Sr. Manso Sancho - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Pois não. Qu. 
ço com muito prazer o aparte de V. Ex', nobre 
Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Manso Sancho - Nobre Senador 
Edison Lobão, tenho acompanhado o traba· 
lho que-vem sendo desenvolvido pelo Governo 
do Estado do Maranhão, no sentido de conse
,SUir instalar essa usina naquele graride Estado 

do Nordeste, e tenho tambêm acompanhado 
a má vontade clara e objetiva da grande im· 
pren-sa d6 SUl contra a instalação dessa usina. 
Ninguém deve estra,nhar, o nordestino em par
ticular, de que tudo aquilo que é destinado 
ao Nordeste tem que receber os salpicas de 
má vontade d~ grande imprensa, porque eles 
não-aceitam a diversificação da indústria brasi
leira que possa ser- implcinfada no_ Nordeste, 
porque querem que prevaleça o predomínio 
apenas do Sul na industrialização. De forma 
que não está ocorrendo a oposição somente 
com essa usina. No tempo em que foi man~ 
dada a mensagem das ZPEs para o Legis~ 
lativo, nós vimos com que garra aqueles/objes 
do Sul se faziam nos corredores do Congresso 
contra as ZPE$. porque 'elas, realinente, trarão 
um Ol,IX.o de desenVolvimento para a nossa 
região. QuandO se fala, também, em 
refinaria para o Nordeste, se leva ao ridícula. 
Sabe-se que o Nordeste, hoje, além de ser 
um C::õilSumidor, é- também- um produtor de 
petróleo. Por isso, Senador Edison Lobão, soli
d~rizo-me com V. Ex', quando aborda a insta
lação dessa indústria, mesmo porque - che
go a dizer- se fosse uma doação, se alguém 
lá do exterior fiZesse uma doação dessa usina 
ao Estado do MaranhãO, ainda haveria uma 
campanha cohtra, porque eles reaJmente não 
aceitam o nosso desenvolvimento. O Governo 
do Maranhão e o Presidente da_ República, 
com os poderes, com o prestigio que S. Ex;l'' 
têm, ·devem fazer tudo para que seja instalada 
no Maranhão essa usina, pois o Maranhão é 
um Estado com grande potencial de minério 
e que realmente prover, d~ dÇO que produzir, 
não somente a regi~ i'lordeste como outras. 
Este é o aparte que quis dar neste 'momento, 
solidarizando-me com o grande EstadO do 
Maranhão, desejando que não fique apenas 
no trabalho de conVersações, mas também 
no trabalho objetivo, para que essa usina seja 
instalada. 

O SR. EDISON LOBÃO- O meu Esta· 
do agradece ao grande Estado irmão, o Ceará, 
por meio da palavra de V. Ex', esta solida
riedade. 

Em verdade, Senador. Afonso Sancho, tem 
havido uma campanha jmpatri6tica e pre<:on
ceituosa dos grartdes órgãos de imprensa não 
apenas contra o M_aranhâo, ma~ contra tudo 
o que diz respeito aos Estados mais pobres. 
da Federação brélsileira - contra a Ceará, 
contr_a o Piaui. contra o Rio Grande da Norte, 
etc. 

Essa usina, por exemplo, é considerada a 
melhor projetada no Mundo, em razão das 
condições altamente favoráveis que cercam 
a sua implantação na cidade de São Luís, no 
Estado do Maranhão.Apesar de tudo isto, ape
sar da correção c:om que o Presidente da Re
pública se tem mantido no trclto desta niatéria, 
não permitindo investimentos do Governo, 
não permitindo a criação de estatal para cuidar 
da Usimar, apesar de tudo isto, faz-se essa 
campanha terrivel de deformação dos fatos, 
de tãi sorte a lançar a opinião pública contra 
wna obra que não servirá apenas ao Mara
nhão, mas servirá. sobretudo, ao Brasil, pelas 

condições erO que foi projetada e -que haverá 
de ser implantada no Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, devemos ter wna palavra de 
reconhecimento ao esforço do Governador 
Epitâcio Cafeteira pela realização do projeto 
Usimar. Desde sua posse-s. EX' tem se batido 
pelo andamento e o êxito deste que deve ser 
considerado um do_s melhores empreendi
mentos no setor siderúrgico. 

E; neste passo, não podemos deixar de la
mentar a oposição que vem sendo l'l)ovida 
ao projeto. Não se p_retende que o meu Estado, 
tão desvalida de grandes iniciativas do Poder 
Executivo naçional ao longo dos tempos, ob
tenha uma obra desse porte que em última 
análise servirá aos interesses do Brasil inteiro. 

As condições para que uma usina desse 
porte se instale em São Luís são as mais favo
ráveis. Porto e2'Celente, minério de boa qualiM 
dade, farto e próximo, extraordináriã: ferrOvia 
e proximidade dos; mercados consumidores. 
Nenhum lugar do mundo e nenhuma cidade 
do Brasil exibem tais condições. 

Por que, então, obstruir o prC?jeto? 
Não encontramos outra razão senão a -crô· 

nica má vontade para corri o Maranhão, à qual 
haveremos de resistir, nós, maranhenses. com 
todas as forças que pudermoS reunir. 

Etã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

DOCUMENTO A Q(]E SE REFERE O 
SR. EDISO!Y LOBÃO EM sEU PRONOJY. 
CIAME/YTO: 

MINISTÉRIO DO DESENVOL V!MENTO 
DA INDÓS1RIA E DO COMÉRQO 

NOTAOACIAL 

1_ _-:-O projeto de construir UI1_1a siderúrgica 
na Maranhão não é do Governo José Samey. 
Foi elaborado em 1973n4, quando era Minis
ti'Ci da Indústria e do Comércio o Dr. Pratíni 
de Moraes: 

2 -A Usimar é uma companhia do Estado 
do Maranhão, e não do conjunto Siderbrás, 
não podendo portanto_o Govern_o federal to
mar uma decisão que não é sua .. 
3-Em reunião realiza<\~ pelo Presidente 

José Samey_com o_s Ministros da área econô
mica e o Governador Epitãdo Cafeteira. ficou 
decidido, justamente, o contrário do que está 
~endo divulgado: o Governo Federal não dis
põe de recursos frrlanceiros nem é de sua 
illosofia a criação de empresas estatais, reco
mendando a sua privatização. 
4-O Governador do Estado do Maranhão 

informou eXistir um grupo erripresarial interes
sado na construção da Usimar, e que seu cus· 
to será de cerca de (JS$ 700 milhões (sete
centos milhões de dólares), e não trilhões, -c:cr 
mo foi noticiado. 
5-É de estranhar que qualquer empreen· 

dimento no Nordeste ou no Centro-Oeste do 
Brasil seja inotNO âe tarrianhà opOsiçãO, de
formando-se os fatos e o noticiário. O Brasil 
é um s6 e não pode existir essa discriminação, 
que não contnbui para a unidade nacionaJ, 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. I'!ABOR JÚNIOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, des_ejo manifestar as 
minhas congratulações pelo transcurso do 179 
aniversário da 7V Amazonas. 

Endosso, plenamente, a afirmação feita pe
Jo Senador Leopoldo Peres, de que a Rede 
Amazônica, criada e dirigida pelo ilustre jcma
lista Phelippe Daou, a partir do Ca-nal 5 de 
Manaus, cobre, hoje, toda a Amazônia Ociden
tal, incluindo-se, aí, os Estados do Acre e de 
Rondônia e os Territórios Federais do Amapá 
e de Roraima. Este aContecimento é, pOrtanto, 
dos mais auspiciosos para a popUlação da 
Amazônia Ocidental, beneficiada pela louvável 
eficiência da Rede Amazônka de Televisão. 

Em segundo lugar, Sr. Prêsidente, cumpre
me abordar, nesta oportunidade, assunto que 
se reveste da maior gravidade para as familias 
brasileiras: o problema das mensa1idades es
colares. 

Não tenho ouvido, neste recinto, nenhuma 
preocupação a respeito do momentoso pro
blema que hoje se constitui, talvez, na maior 
preocupação dos pais de família, praticamente 
Impossibilitados de manterem os seus frlhos 
freqüentando as escolas particulares do Pais. 

No ano passado tive a oportunidade de de
nunciar este mesmo abuso e, com base em 
dados estatísticos, demonstrei que as mensa
lidades escolares, no ano de 1988, tiveram 
aumentos superiores a 4.000%. E no corrente 
ano, Sr. Presidente_, com a famigerada Portaria 
n9 140, baixada pelo Ministério da Fazenda, 
contrariando inclusive o disposto no Decre
to-Lei n• 532/69, que atribui aos Conselhos 
Estaduais de Educação a competência de faxar 
as mensalidades escolares, os proprietários 
dos estabelecimentos particulares de ensino 
já aumentaram essas prestações, em alguns 
casos, de janeiro a julho, e_m_ mais de 500%. 

E agora estamos assistindo, Sr. Piesidente, 
Srs. Senadores, às justas manifestações de 
protesto, em várias cidades brasileiras, contra 
a vigênda dessa portaria do Ministério da Fa
zenda, que contraria inclusive a posição do 
Ministério da Educação a respeito do assunto. 

Em face do que_ eStá acontecendO, quando 
o próprio Ministro-da Fazenda declara em en
trevista à imprensa que não está dísposto a 
rever a malsinada portaria, chegamos à çon
clusão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, 
de duas, uma: ou não existe a tal "liberdade 
vigiada" a que se reporta a Portaria n9 140, 
ou essa "vigilância" está sendo ni.uito compla
cente com os donos dos estabelecimentos de 
ensino privado e multo prejudicia1 aos pais 
dos alunos. 

O certo é que a situação não pode perdurar 
por muito tempo. Temos -CC.ihhecimento de 
que centenas, ou talvez milhares de alunos, 
já estão abandonando as escolas particulares 
porque as suas famílias não têm nenhuma 
condição de atender a essa verdadeira sangria 
nos seus orçamentos domésticos. 

Chamo, então, a atenção do Governo para 
o problema. Entendo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que o Governo não pode mais se 
omitir diante da gravidade deste fato. Precisa 
ele estudar, com urgência, uma solução, não 
se Omitindo nem concorrendo para que esses 
pais de familia fiquém linpossibilitados de pro
piciar as condições necessárias à educação 
de seus filhos. 

A imprensa de hoje, do Rio, de São Paulo, 
e de Brasilia, volta a noticiar, com bastante 
destaque, as manifestações ocorridas não 
apenas em suas cidades, mas também em 

- outras, como Belo Horizonte, Fortaleza, São 
Luís, contra essa famigerada Portaria n9 140. 
lmpõe~se uma atitude enérgica contra este 

fato, Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, porque 
enquanto o --aovemo controla os salários, em 
muitos casos reajustando~os abaixo do IPC 
_do periodo, permite que os estabelecimentos 
de ensino privado estejam ftxando mensali
dades escolares muito acima do awnento dos 
salários dos trabalhadores e c;los funcionários 
públicos. 

Ao fazer aqui este registro, estou certo de 
traduzir o sentimento de revolta que hoje atin~ 
ge milhões de pais de familia deste País, pro· 
fund<~mente ~r:nargurados com a situação 
criada pela edição da Portaria n9 140 do Minis
tériO" da Fazenda. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciet 
- OSR.MARCOMACIEL-Sr.Presidente, 
cedo a minha posição ao nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Concedo a pa1avra ao nobre Senador Nel
son Carneiro, para breve comunicação, por 
cessão do nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Para uma comunicação. ·sem revisão do 
orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ini
cialmente, quero agradecer ao nobre Senador 
~rco Maciel a gentileza de ter-me permitido 
faJar na hora em que S. Ex' fokonvocado. 

Hoje, Sr. Presidente, é uma data muito grata 
ao meu coração, porque vM um dos momen
tos maJs empolgantes da minha longa existên
cia. Foi há trinta anos. No dia 12 de setembro 
de 1959, estava em Varsóvia-, quando assisti 
ao -illãis comovente espetác-ulo que me fOi 
dado ver até hoje. A cidade inteira, a certa 
hora, talVez, à uma Ou às duas horas da tarde, 
foi despertada pelas sirenes, recordando o dia 
tráQicci da invasão. Toda a cidade, não grupos, 
toda cidade, velhos, jovens, crianças, homens 
e mulheres, sem nenhuma liderança, toda a 
cidade, caminhou pelas ruas e, a cada mo~ 
rnento, parava diante de uma marca, represen
fáitdo um túmulo: ali havia caído um soldado 
polonês, que lutara pela liberdade _de sua pá
tria. Já tocaram a esta hora, dada a diferença 
de horários, as sirenes convocando o povo 
polonês para essa vigíJia cívica. Mas foi a 
maior, a mais empolgante, a mais comove
dora procissão que vi na vida. Com todo o 

povo de Varsóvia, caminhando pelas ruas ain
da _m_arcadªs pelo sacrifício dos que tomba
ram diante das invasões que destruíram a in
dependência daquele País. 

De modo que, néste dia, eu gostaria de dei-_ 
xar consignada aqui minha J:tomenagem aos 
bravos que lutaram contr.a as_ inYélS_Qes e aos 
bravos que lutam pela restauração democrá
tica da Polônia Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A- Mesa associa-se à_ homenagem que o 
nobre Presidente da CaSa presta à glOriosa 
Nação polonesa. Assistimos emocionados ao 
sacrifício da Polónia e- assistimos hOje, ao re
nascimento da gloriosa nação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há um acoiitecírrierito- que 
não pode passar sem um registro nesta Casa: 
o transcurso do quadragésino aniversário da 
Escola SUperior de Guerra - ESG. · 

A ESG, COmo se sabe, foi criada em 1949, 
logo após o término do último grande conHito 
mundial · 

A idéia básica surgiu do chamado "Relatório 
Sardemberg", (referência ao então Cel. Idálio 
Sardemberg, que chefiou Comissão incum
bida de proceder estudos com ess_e objetivo), 
no qual foram definidos os princípios básicos 
que haveriam de reger a Instituição. 
- Corii:ebidã~ COm o objetivo de ofe"i~~r ao 
País as bases do planejamento para segurança 
nacional - a ESG é, indubitavelmente, um 
órgão dé ~AltoS EstUdos_ de Probl~mas br~i
leiros e tem éOntribuído pal-a úm melhor __ co
nhecimento de -nossa realidade. É isso que 
se depreende da leitura da lei que a criou, 
aprovada pelo Congresso Nacional e sande
nada pelo Presidente Ewico Gaspar Outra, em 
20 de agosto de 1949. 

Sobre o assunto, diz com propriedade o 
Almirante-de-Esquadra Bernardo David Blo~ 
wer, um de seus ex-Comandantes, em palestra 
recenteme~e-proferida: -

"Acolhendo as sugestões da Comissão 
e o PareCer: do Estado-~ior das Forças 
Armadas, o Presidente Dutra encami
nhou ao CongreSso projeto de lei criando 
a Escola Superior" de Guerra. A 20 de 
agosto de 1949 fOi S_i3.ncion&da a Lei n9 
785, -que instítuiu não uma academia de 
altos estudos militares, como inicialmen
te pretendido, mas sim um centro d.e pes
quisas .destinado a _difundir e çop~lidar 
conhecimentos nec~sários ao _exercido 
de funções de direção, assessoramento 
e planejamento governamental, quer na 
esfera civil quer na militar." 

Apesar, portanto, de ostentar em seu frontis
picio o nome da Escola de Guerra, a ESG 
produz estudos ligados às grandes questões 
nacionais, e não apenas os relativos à. defesa 
e s_egurança nacionais. Os seus cursos, salvo 
o de Estado-Maior e Comando das Forças 
Armadas (CEMCF A), são abertos aos civis. É 
o que acontece com O Curs_o_de Altos Estudos 
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de Política e Estratégia (CAEPEj- cuja maio
ria dos estagiários é civil - e dos cursos de 
Extensão, que funcionam desde 1973, sobre 
os mais variados e diversificados temas liga
dos a questões nacionais. 

A Escola, sediada no Rio de Janeiro, além 
do mais apóia os ciclos de Estudo da ADESG 
- Associações dos Diplomados da EscOla 
Superior de Guerra. Aliás, Sr. Presidente, este 
é um fato que gostaria de destacar. Como 
conseqüência das atividades da ESG, surgiu 
a Associação dos Diplomados da Escola Su
perior de Guerra (ADESG) - integrada por 
ex-sextagiários da Escola - que hoje está 
constituída, através de muitos ativos e muito 
atuantes, nas mais diversas Unidades da Fede
ra!j:'áo. A ADESG, inclusive; tem, através das 
suas ativldades. difundido a doutrina básica 
da ESG e, mais do que isso, tem feito com 
que muitas das suas idéias alcancem a dese
jada difusão para que oS seus estudos e refle
xões cheguem ao conhecimento de grande 
parte da sociedade brasileira. Por Isso, eu po
deria dizer que a ESG, de alguma forma, pro
longa os seus ensinamentos através das 
ADESG; <fue_ são instituições filhas da ESG, 
e que contribuem para uma maior propaga
ção das idéias e objetivos da Escola Superior 
de Guerra. 

Agora, frise-se, a Escola acaba de estabe
lecer, em documento, "As Bases de Atuação 
para o Ano 2000", no qual mostra o que será 
a ESG no futuro e o que ela poderá ofere<::er 
ao País. 

A Escola criou uma doutrina da qual realça
mos as bases para o planejamento da seguan
ça nacional e _a .consecução dos objetivos na
cionais permanentes que s_ão um conceito que 
a ESG criou, à luz da teoria de poder, para 
definir as necessidades vitais da Nação. São 
os seguintes os Objetivos Nacionais Perma
nentes. segundo a ESG: O.emocracia, Integra
ção N~cional, Integridade do Patrimônio Na
cional, Paz Social, Progresso e Soberania. 

Num de seus textos a ESG assim defme, 
hoje, sUas atividades: 

"Estudar o Brasil é enténder o Mundo 
em que o nosso País está situado e como 
este Mundo nos vê. Assim, poderemos 
planejar as nossas aç6es internas e eXter
nas, focar os nossos objetivos de forma 
adequada e coerente com a nossa capa .. 
cidade e conveniência. Isto a ESG está 
fazendo, estudande o Brasil de& pféxímos 
1 O, 15, 20 aitos. Ao lOngo deste ano será 
conduído um trabalho sobre o cenário 
desejável para o Brasil no ano 2001. E 
esclarece: essa nossa visão do Brasil não 
tem coloração partidária, -riem sentido 
ideológico mas é a visualização doutriw 
nária da realidade atual e do que se pode
rá fazer nesta década vital que nos separa 
do próximo século. O que buscamos são 
políticas e estratégias que nos permitam, 
mais e mais, alcançar, de forma signifi
catiVa, parcelas dos Objetivos Nadonais 
Permanentes - ONP. Assim estaremos 
caminhando para a consecução d9 gran
d~ objetivo preconizado pela doutrina que 

é o bem comum, ou seja, o bem do povo 
brasileiro, pelo qual a ESG existe e par~ 
o qual ela trabalhou, trabalha e continuará 
a fazê-lo, eis aue sua razão de ser é estu
dar os destin;; '1 Brasil." 

o prírileiro c-omandante da e:scoJa- rOi urn 
militar e homem-público, um cidadão no exato 
sentido do termo. Eu me refiro ao Marechal 
Osvaldo Cordeiro de farias. 
Is~ ~!vez ajude a explicar o caráter aberto, 

multidisdplinar, abrangente, de seus estudos 
e pesquisas. Muitos dos quais estão contidos, 
quer no Manual Bâsic:o - espécie de Blblia 
Onde está condensada a doutrina bá$ica da 
ESG, quer na revista qUe edita abordando as· 
suntos consabidamente de interesse da socie
dade brasileira como um todo. 

Muitos dos que estão no Congresso Nacio
nal foram estagiários de seus cursos ou nela 
participaram de seus debates, proferiram pa
lestras, compareCeram aos seus simpósios. 
E trêS "ilUStres políticos e parlamentares, já fale
cidos, sao bem o exemplo do que afirmo
Carlos Lacerda, San Tiago Dantas e Tancredo 
Neves. 

Como utnã autêntiCa escola, a ESQ é assim 
uma entidade aberta à reflexão. É o que pro· 
dama o Almirante Blower ao dizer, em pales
tra, que "ESG não tem conce:itos absolutos, 
nem reservou a si o monopólio da verdade. 
Conceitos e métodos, de natureza experimen· 
tal e transitória representam o pensamento 
doutrinário numa determinada fase de seus 
estudos e permanecem em continuo aprimo· 
ramento. Entretanto, o_ç:~e da Doutrina da 
Escola é o mesmo. Nela podemos identificar, 
ao longo de estudos, a permanente fidelidade 
à democracia como princípio e_ como institui· 
ção, e q-ue n-aâa se fez ou se fará sem a perma
nente iluminação democrática." _ 

A passagem das quatro décadas de existên
cia da ESG merece, pois, uma menção nos 
Anais desta Casa. 

T odes nós-Sabeinos quanto o País -ainda 
_ tão carente de instituições de alto nível, de 
modo_ particular no dilucidar suas_ grandes 
questões ---:-deve à Escola Superior de Guerra, 
órgão vinculado, desde o nascedou.ro, ao_ EM
fA- Estado-Maior das Forças Armadas. 

pesejo, ao finai,_ çreio, interpretando o senti
f!tentq_Aq,~S-~nado Federal cumprimentar a 
E:SG pe161iãfiScurso dE! ~o_s}~if_IS~~y~ 5fa_ta, 
e·expressar·aCI-"Mfnístro Chefe do EMFA
o ilustre e _cor_npet~nte A1mJrant~de-Esquadra 
Valbert üseaux Medeiros de F~gueiredo- e 
ao seú atual Comandante General-de-Exército 
Osvaldo Muniz Oliva, nossoS cumprimentos 
pelotrabalho desenvolvido pela respeitada Ins· 
tituição, t_ a Õcasião -propícia, também, para 
que, ao lado do reconhecimento de seus rele
vantes serviços prestados_ ao País,_ se formule 
votos de continuado êxito a tão Q-enuinamente 
nacional e meritória Casa de Altos Estudos. 

Sr. Presidente, desejo, por oportuno, igual
mente mencionar que, agora, aniversaria tam
bém o Instituto de Pesquisa da Marinha (!PqM), 
órgão como_ se pode lo_g6_-Supor de nossa 
Marinha de GUerra. Esta instituição realiza, 

apóia e incentiva atividades de pesquisa cientí
fica e desenvolvimento tecnológico. 

Ao longo de seus trinta anos de existência, 
diz com acerto publicação do IPqM que "civis 
e mllitares, que viveram o seu dia-a-dia, contri
buindo com seu trabalho, sua competência 
e a sua inventiva para encontrar as soluções 
dos problemas técnfco-c:ientíficos que afli
giam a Marinha, legaram um imenso patri~ 
mônio de realizações que vem ajudando a bali
zar os caminhos do futuro". • 

Concluo, portanto, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, também feli~i~ndo, por intermédio do 
Almirante-de-Esquadra Henrique Sabóia, ca
paz e operoso Ministro da Marinha, o lPqM 
pelo trabalho qúe oferece à Marinha e ao País; 
Marinha- fris~se que tem uma larga tradição 
no desenVÇJlvimento da ciência, da pesquisa 
e da tecnologia nacionais, tão importantes pa· 
ra o progresso do País, mormente quando 
se sabe que o desenvolvimento nesse setor 
é fundaméntal, se desejamos participar da 
grande -revoluçao tecnológica que perpassa 
o mundo e parece caracterizar a fisionomia 
ãO riOvo milênio a iniciar-se proximamente. 

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

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa associa-se às justas homenaQens 
do nobre Senador Marco Madel à Escola Su
perior de Guerra. pelos seus quarenta anos, 
e ao Instituto _de Pesquisa da Marinha, pelos 
seus trinta anos._ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConcedO a palavra ao nobre Senador Mârio 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -A C. Pronu,. 
ela o seguinte diseurso.) -Sr. Presidente, Srs. 

-Senadores, é opinião comum nos meios políti
cos e entre os próprios especialistas em anali· 
sar os resultados de pesquisas eleitorais que 
o Dr. Leonel Brizola, seguramente, estará no 
Segundo turno das eleições presidenciais des
te ano. E, assim sendo, a sociedade brasileira 
terá a _oportunidade de optar pelo progresso, 
pelaJUstiça SOcial, pelo desenvolvimento aber
to a todas as classes _sociais e categorias pro
fissionais, pela afirmação da cultura, da nado· 
nalidade e da soberania brasileiras, em todos 
os ·campos, do social, passando pelo político 
ão econôln~co:_-c~- P!9gr~~a do POT contem
pla- daráffierlte todos estes aspectos da vida 
nacional. 

Nós não temos dúvidas que, no segw1do 
turno das eleições, haverá uma nítida divisão 
entre aqueles que querem o progresso e aque~ 
les que preferem a estagnação. Entre aqueles 
que lutam pela igualdade de oportunidades 
e os que defendem os privilégios para poucos. 
Daí, todas as forças progressistas do País esta
rão reunidas sob um único propósito, que é 
o de impecUr que as forças readonárias to
mem conta do Pais, exatarnente corno tem 
acontecido nos óltimos trinta anos. É preciso 

_mudar. E Brizola representa a mudança, repre
senta o novo e a garantia do fiel cumprimento 
das leis e do regime democrático. 
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Leonel de Moura Brizola, nascido em 1922, 
no Rio Grande do Sul, fllho de camponeses 
pobres, é o candidato com o passado polítlco 
mais respeitável. Sua trajet6ria foi sempre 
marcada pela honradez e pela defesa dos opri
midos. Até seus adversários políticos o consi
deram um estadista. Figura respeitada interna
cionalmente, Brizola representa hOje a única 
esperança do povo brasileiro, diante do caos 
sócio-econôrnico em que vive o Brasil. 

Brizola viveu no exllio durante 15 anos -
Uruguai, Estados Unidos e Europa- por cau
sa de sua luta contra a injustiça social, em 
defesa dos oprimidos, dos humildes. Desde 
a década de cinqOenta que Brizola vem mar
cando a consciência da memória social do 
povo trabalhador. 

Mesmo tendo transcorrido quase trinta anos 
em que deixou o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, Brizola ainda é a malar lide
rança política do Estado. O povo oprimido 
não o esquece e o mantém em primeiro lugar 
nas preferências dos gaúchos para assumir 
a Presidência da República do Brasil. 

Segundo sua própria concepção, é preciso 
transformar cada brasileiro em capitalista, um 
proprietário, para- que todos nós possamos, 
aí sim, defender intransigentemente o capita
lismo. Não o vigente no Brasil, corruptor, injus-
to, selvagem, mas um capitalismo democrá
tico, socializado nos lucros e nos prejuízos. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronunda o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é lamentável que nes
te País se dê tão pouca importância à vida 
humana Há muito que batemos tristes e desa
banadores recordes mundiais de acidentes ra
tais. Ai estão para comparar os acidentes ?.uto
mobilísticos, os de trabalho, etc. E o pior é 
que poderiam ser evitados ou diminuídos se 
as autoridades competentes fossem menos 
negligentes e irresponsáveis. 

Agora, Sr. Presidente, o meu Estado de_S_an
ta Catarina está de luto pela morte de 20 pes-
soas em trágico desastre automobilístico na 
BR-101,entreosMunicípios de Tijucas e Porto 
Belo. Um ônibus cheio de romeiros dirigia-se 
para os festejos religiosos da cidade de Brus
que. Festa de Nossa Senhora da Azambuja, 
quando, no quilômetro 154 daquela rodovia, 
chocou-se violentamente, de frente, contra um 
caminhão na contramão, que vinha em sen
tido contrário, após ultrapassar outro vefculo, 
causando a morte de 19 romeiros e ferimentos 
em36. 

A crónica policial sobre o número de aci
dentes, com mortos e feridos, nas estradas 
federais de Santa Catarina - especialmente 
a fatídica BR-101 -é espantosa e a grande 
causa de§,_sa verdadeira calamidade é a defi
ciência ãessa e de outras rodovias, particu
larmente a inexistênci~ de duas pistas de rola
mento de cada lado na BR-101. 

Para se evitar esses acidentes e mortes -
é do consenso geral - só há um~ ~.<::'lução: 

a duplicação da BR-1 01, o chamado "corredor 
da morte" em todo o território catarinense. 
Essa situação já foi exaustivamente apontada, 
denunciada, reclamada pelas autoridades e 
população catarinense, sem que, até agora, 
o governo federal se sensibilize e determine 
o início daquelas obras. 

Em várias oportunidades, temos insistente~ 
mente ale:.rtado o governo para a urgência des
sa medida - o melhoramento e dupUcação 
da BR-1 01 em Santa Catarina- denunciando 
as nefastas conseqüências da sua não efetiva
ção, a insegurança, os contínuos acidentes 
com mortos e feridos, os prejuízos materiais, 
como esse que trouxe aos lares brutal tragédia, 
cei(ar 19 vidas. E tudo em vão, porque não 
atendem ao nosso pedido, sempre alegando 
"falta de verba", quando sabemqs perfeita
mente que há verbas, como se pode constatar 
pela construção de uma obra também viária, 
mas desncessária e não prioritária, a ferrovia 
Norte-Sul, que "liga o nada a lugar algum". 

Tal como nós, as autoridades e a imprensa 
de meu Estado têm levantado a sua voz co
brando do governo central providências ur
gentes para a reiilii:ãção dã obra Nesta última 
~femarta, a Assembléia Legislativa criou uma 
Comissão Parlamentar Externa para atuar de 
forma mais pujante e organizada, visando a 
pressionar o Poder Federal a duplicar a 
BR-1 01 e a conscientizar a sodedade quanto 
à segurança na Estrada. 

Também a Assembléia L~islativa, trauma
tizada pelo lutuoso acontecimento, se mani
festou de forma candente, ao acusar o "des
caso das autoridades da República com o Es
tado de Santa Catarina, pela sua não liberali
zação de recursos para a duplicação dã 
BR-101, permitindo a continuidade de perdas 
de vida cada vez enlutando mais a sociedade 
catarinense". 

Mas a BR-1 01, a rodovia que interliga o Bra
sil, de norte a sul, economicamente essencial 
ao seu desenvolvimento; _essençial pelo volu
moso tráfego de veículos que transportou 
mercadorias e pessoas, e por isso com maio
res riscos para a segurança de vidas humanas; 
essa perigosa e estratégica estrada, que deve
ria ter melhores condições, não recebe verba 

-para a sua manutenção e melhoria. 

Além do mais, em solo catarinense, só 
atuam 253 homens de- Polícia Rodoviária Fe
deral, o que mostra a insuficiência de fiscali~ 
zação da rodovia. 

Não é de hoje, Sr. Presidente, que se reMn
dica e se reconhece a necessidade da sua 
duplicação, cujo trecho, inaugurado em 1971, 
depois de dezoito· anos de construção, desde 
seu início em 1953, foi projetado para integrar 
a malha rodoviária federal de 4.085 quilóme
tros, ligando Natal, no ruo Grande do Norte, 
.a Osório, rio Rio Grande do Sul, margeando 
quase todo o litoral brasUeiro. 

Há exatamente quatorze anos atrás, em 
1975, ou seja, apenas quatro anos após a iriait
guração da estrada, o Plano Diretor Rodoviário 
do Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem- DNER-já admitia duplicar a maio
ria dos segmentos da rodovia, apesar do volu-

me médio diário de tráfego, apenas (VMD). 
De lá para cá, evidentemente, o fluxo de tráfe
go aumentou assustadoramente e, a partir de 
1984, os acidentes conseqüentemente atingi
ram cifras insuportáveis, alarmando a popu
lação catarinense. Em 1976, uma empresa 
de engenharia carioca elaborou projeto dedu
plicação em paralelo ao atual trecho da rodo
via, bem como a execuç_ão de variantes, que 
seriam alternativas de percurso, pelo menos 

. para os trechos mais perigosos, como o Bal
neário de Camboriú, Grande Florianópolis e 
c.ontomando os centros urbanos de Biguaçu, 
São José e Palhoças. 

O objetivo era justamente construir vias de 
contorno próxfmo às cidades, evitando a inter
ferência do tráfego da rodovia com trânsito 
urbano e o congestionamento. Esses desvios 
reduziriam muito o fluxo de veículos na rodo
via, perto das cidades. A duplicação começaria 
na altura do quilômetro 11 O, em Navegantes, 
sete quilómetros da interseção com a BR-470, 
ligando Blumenau e ltajaí. Próximo a Cam~ 
boriú, seria construída a primeira variante ao 
leito original da estrada. A duplicação conti
nuaria entre Cambbriú e Itapema, sendo esta 
a parte mais difícil da estrada, em face do 
seu relevo acidentado, como· o do morro do 
boi. Mas o projeto previa a construção de um 
túnel de quase 1.000 metros de extensão, ple
namente viável. A duplicação desceria em pa
ralelo ao atual traçado da pista, passando perto 
de Porto Belo e por Tijucas até o entronca· 
menta de Florianópolis, interligando Biguaçu, 
São José e Palhoça. 

Pois bem. Apesar de_ suas ineg:áveis vanta
gens e notória importância, inclusive melhor 
viabilidade técnica e financeira e contando 
com a aprovação do 169 Distrito Rodoviário, 
o projeto lamentavelmente não foi levado 
avante, sob a eterna ~~ação de "falta de 
verba". O resultado aí está: a ocorrência de 
desastres como este. 

Em Santa Catarina, Srs. Senadores, nesse 
momento extremamente doloroso de conster
nação e_ sofrimento para sua gente, vozes cre~ 
denciadas no Executivo, Legislativo e impren
sa se levantam contra a indiferença do Gover
no Federal para um problema -de sua inteira 
responsabilidade: a segurança nas estradas fe~ 
derais. ''Há multas resporiSabiliâades a apUrar 
neste rnom~nto de profunda tristeza para San~ 
ta Catarin;;t. .. A primeira é do Governo Federal, 
que se mantém insensível à gravíssima situa
ção deste matadouro rodoviário, e nada fez 
para amenizar quadro tão catastrófico. Os ca
tarinenses trabalham, produzem, pagam im
postos el~ados, recolhem o selo-pedágio e 
nada recebem de retorno", comenta um jornal 
local, o que espelha realmente o que sentimos 
nesta hora. 

A classe politica e população catarinenses 
se unem agora numa firme e decidida mobili
zação, a çobrar, com o máximo rigor, ação 
do Governo Federal, mais precisamente do 
Ministério das Transportes e Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, no sentido 
de realizar as obras rodoviárias de duplicação 
da Rodovia BR-1 O 1 erri nossO Estado. 
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Não é mais possível que assistamos, impas
síveis como parece querer o Governo, o truci
damento de nosso povo, de gente simples 
como aqueles que, estupidamente encontra
ram a morte na estrada, numa catástrofe ino
minável, com quase duas dezenas de mortos. 

Santa Catarina não aceita mais essa injusti
ficável marginalização a que a relegaram os 
poderes da República. Exige, até por ser mem
bro efetivo da Federação, os seus direitos, co
mo o de ter, pelo menos, segurança nas estra
das federais, que é, até por força do texto conti
tucional, atribuição específica, e, portanto, 
obrigatória, da administração federal. Paga
mos impostos federais, pagamos o selo-pe
.dágio, o imposto sobre os combustíVeis. Que 
se aplique, então, imediatamente, esses recur
sos. destinados à manutenção e recuperação 
das estradas, na BR-101 e em outras estradas, 
para que cessem, de vez, essas deploráveis 
mortes, como ocorreu, infelizmente, semana 
passada. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n9 44; de 1989, de autoria dã Comissão 
do Distrito Federal, que autoriza o Governo 
do Distrito Federal a instituir a Fundação Uni
versidade Reglonal do Distrito federal, e dá 
outras providências, apresentado por suges
tão do Deputado Valmir Campelo. 

Ao projeto foram oferecidas 3 emendas. 
A matéria será encaminhada à Comissão 

do Distrito Federal, para proferir parecer defi
nitivo sobre a proposição. 

São as seguintes as emendas ofere
cidas. 

EMENDAN' l 
(De Plenárto} ~ 

Emenda modi/icatJ"va -ao 8ft. 2P do Pro
jeto de Lei do DF n' 44, ~de 1989, ~que 
autoriza O OoVemo do DiStrito Federal a 
instituir a FundaçJo Universidade Regio
nal do DistritO Federal e dá-outras provi
dências. (Apresentado por sugestão do 
Deputiido Va/mlr Campefo.) ~ 

Dê-se ao _art 2~ do Projeto de Lei do DF 
n9 44, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 29 A Fundação Universidade 
Regional do Distrito Federal, com pers-o
nalidade juridica do direito público, terá 
duração indeterminada e integrará a ad
ministração descentralizada do Distritq 
Federal, vínculandoMse à Secretaria de 
Educação para efeito de_ supervisão, nos 
termos da legislação aplicável." 

Justificação 

A autorização para que seja criada a Funda
ção Universidade Regional do Distrito Federal 
há de obedecer aos ditames da Constituição, 
especificamente quanto ao inciso XIX do art. 
37, o qual transcrevemos abaixo: 

"Art. 37. ·A administração pública di
reta, indireta ou fundadonal, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obede
cerá aos princípios da legalidade, ünpes-

soalidade, moralidade, publicídade e, 
também, ao seguinte: 

XIX- Somente por lei especifica po
deráo ser criadas empresas pública, so
ciedade de economia mtsta, autarquia ou 
fundação pública." 

Como se verifiCa, tanto no _caput do artigo 
37 quanto ao inciso XIX, a administração pú
blica~ formada pela administração direta, indi
reta, composta pOr empresas públicas, socie
dades de economia mista e au@rquias, e peJas 
fundações públlcas. 

Ora, se a proposição tem por escopo a cria
ção, por le~ daquela instituição, evidencia-se 
qüe- sua-personalidade-jurídica deve ser de 
direito público e não privado, como estabelece 
o dispositivo em tela. 

Sala das Sessôes, 19 de setembro de 1989. 
-Senador Mauricio Corréa 

EMENDAN•2 
(De Plenárto} 

Emetrda modiffcatíva ao art.- 39 e dos 
seus incisos I, II e UI do Projeto de Lei 
do DF n9 44, de 1989, que autoriza o 
OóVéinO.doDlstrito Federal a instituir a 
Fundação (Jniversidade Regional do Dis
trito Federal e dá outras providências, 
(Apresentado por sugestão do Deputado 
Valmir Campelo.) 

Dê-se ao art. 39 e aos incisos I, II e 
III do Projeto de Lei do DF nç 44, de 1989, 
a seguinte redação: 

"Art. 39 A Fundação Universidade 
Regional do Distrito Federal será adminis
trada p·or um Conselho Diretor, consti
tufdo de 5 (cinco) membros, com man
datos de até três anos, na forma do seu 
Estatuto sendo~ 
I- três escolhidos entr~_pessoas de ili

bac!a reputação e notório saber e compe
tência, de livre nomeação do Governador 
do Distrito Federal; 

n--:- um repreSentante da comunidade, 
indid~dO em sistema de rodízio pelas enti
dades de classes ou instituições de rele
vante papel no Distrito Federa_!, a convite 
do presidente da fundação; 

III -llln representante eleito, respecti
vamente, pelas comunidades docentes, 
çfjçe_ntes e dos servidores técnico-admi
nistrativos da Universidade Regional. 

Justlflcação 
O Projeto de Lei n9 44, de 19_89, da Comis

são do Distrito Federal e apresentado por su
geStão do Deputado Valmir Campelo, estabe
le_ce no seu art 39 e aos seus incisos I, H e 
III a composição de 9 (nove) para o Conselho 
Diretor. 

O País está vivendo uma situação de gran
des dificuldades diante de um processo infla
cionárlo que tem como uma das causas o 

- déficit público. 
Se há uma nítida tendência de se diminuir 

os custos da administração púbüca, não se 
justifica o comprometimento do Erário com 
a constituição _de conselheiros integrados por 
grande número de membros. 

' 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. 
-Senador .Mauricio Corrê a 

EMENDAN• 3 
(De Plenárto) 

Emenda modiflcativa ao inciso l do art. 
14 do Projeto de Lei do DF nc 44, de 
1989, que autoriza o Governo do Distrito 
Federal a institUii a Fundaçflo Um"versi
dade Regional do Distrito Federal e dá 
outras providêndas. (Apresentado por su

- gestão do Deputado Valmir Campelo.) 

Dê-se ao inciso I do art. 14 do Projeto de 
lei do DF rrr-44, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 14. ·····················--··-· -· 
1-Os membros previstos no inciso I 

e o representante referido no inciso II, am
bos do art. 39 desta Lei, terão seus man
datos encerrados em 15 de março de 
)991." 

Justificação 

O Projeto de Lei n"' 44, de 1989, da Comis
são_do Distrito Federal e apresentado por su
gestão do Deputado Valmir Campelo, estabe
lece, no inciso l do art. 14, que dois dos dnco 
membros do ConseJho Diretor da Fundação 
Universidade Regional do Distrito Federal, a 
serem esColhidos pelo Governador do DF, te
rão mandato de dois anos, ficando, evidente
mente, os outros três membros com maridato 
de três anos. 

Como em 15 de março de 1991 tomará 
posse o primeiro Governador eleito pelo povo 
do Distrito Federal, nada mais justo do que 
o mandato dos cincq membros representan
tes do Governo tenham seus mandatos encer
rados concomitantemente com a posse do 
Governador. 

Sala das Sessões, }9 de setembro de 1989. 
-SenadOr Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa} 
- Na presente sessão terminou o prazo para 
a apresentação de emendas às seguintes ma
térias: 

-Projeto de Lei do DF n9 41, de 1989, 
de iniciativa da Comissão do Distrito Federal, 
que dá o nome de "Parque Chico Mendes•· 
ao Parque do Guará, apresentado por suges
tão do Deputado Augusto Carvalho; 

-,-Projeto de Lei do DF n9 42, de 1989, 
de iniciativa da Comiss~o do Distritq federal, 
que dispõe sobre normas para a·proteção do 
meio ambiente nos casos que especifica, apre
sentado por sugestão do Deputado Augusto 
Carvalho; e 

-Projeto de Lei do DF n"' 43, de 1989, 
de iniciativa da ComiSsão dO Distrito Federal, 
que dispõe sobre a utilização das águas sub~ 
terrâneas situadas no Distrito Federal, apre
sentado por sugestão do Deputado Augusto 
Carvalho. 

Aos projetas não foram oferecidas emen
das. 

As matérias serão encaminhadas à Comis
são do Distrito Federal, para proferir parecer 
definitivo sobre as proposições. 
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O SR. PRESIDErffE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art 
91, § 49 do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de indusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 17, de 1988, 
de autoria do Senador F€:rniuldo Henrique 
Cardoso, que autoriza o Poder Exe<:utivo a 
conceder pensão especial à Senhora Maria 
Reginalda Vieira Raduan; 

-Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1988, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que mo
difica o Decreto-Lei n" ?234, de 23 de janeiro 
de 1985, que limita a remuneração e demais 
vantagens devidas a diplomatas casados ser
vindo juntos no exterior; 

-Projeto de Lei do Senadon943, de 1989, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que uni
fica a hora legal em todo o território nacional 
e revoga a Lei n9 2.784, de 18 de junho de 
1913; 

-Projeto de Lei do Senado n~ 120, de 
1989, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
que regulamenta o registro e uso das informa
ções geradas pelos Poderes Públicos e dá ou~ 
tras providências; e 

-Projeto de Lei do Senado n~ 140, de 
1989, de autoria do Senador Mauro Benevi
des, que dispõe sobre a ascensão funcional 
prevista no art. 6~ da Lei n~ 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970. 

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pela Comissão de Constittdção, Justiça 
e Cidadania, tendo sido rejeitados os Projetas 
de Lei do Senado n~ 43 e 140, de 1989, que 
vão ao arquivo, e os Projetas de Lei do Senado 
n9i 17 e 82, de 1988 e 120, de 1989, serão 
despachados à Câmara dos Deputados, por 
terem sido aprovados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, de~lgnando para a ordinária 
de segunda-feira às 14 horas e 30 minutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos e,s.. 
tabelecidos no § 6• do art. 14, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito -Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER. sob n' 145. de 1989, 
-Da Comissão Teifrpórifrfã, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa 

2 
MA1ÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 137, de 1984 
(n<:> 294n9, na Casa de origem), que altera 
a redação do caput do art. 457 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

3-

-MA "!ÉRiA A SER DECu.RADA 
PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 139, de 1984 
(n<:> 428179, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a supressão do art 555 e suas alíneas 
da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto~Lei n<:> 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

4 
MA1ÉRIA A SER DEClARADA 

-PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei da Câmara n9 145, de 1984 
(n~ 486n9, na Casa de origem), que acres
centa § 3~' ao art. 59 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

5 
MATÉRIA A SER DeClARADA 

PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei do Senado n<:> 378, de 
1985-DF, de iniciativa da Comissão do Distrito 
FecJeral, que retifica, sem ónus. a Lei n9 7.277, 
de 10 de dezembro de 1984, que "estima a 
Receita e fiXa a Despesa do Distrito Federal 
para o Exercício Financeiro de 1985". 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 11 horas e 40 
minutos.) -. 
. D/SCCIRSO PRO!YU!YCIAIXJ PELO SR. 
i51VALD0 SURilAOY fYA SESSÃO DE 
23-8-89 E OOE. ENIREOUE À REVISAO 
DO ORADOR. SERIA PC!BUCADO POS
TERIORMENTE. 

OSR. DIVALDO SURUAGY (PFL -AL. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o povo brasi
leiro volta a viver as emoções de um novo 
pleito eleitoral. De vinte e nove anos foi o inter
regno. Durante três décadas o Brasil não ele
geu os seus Presidentes através do processo 
de eleições diretas. 

No início dos anos sessenta, o nosso País 
respirava um clima de euforia. O Presidente 
JusCelino Kubitschek, ao concretizar o seu fa
moso Plano de Metas, modernizara o País, in
terioriza_ra õ desenvolvimento_brasil~iro, Bra
sília surgia como um símbolo, na sua arquite
tura {uturista, dos grandes dias que o nosso 
Briisil estava a viver, e elege um Presidente 
da República com a maior votação até então 
cortceaida a uiri p-osrulante à Primeira Magis
tratura da Nação. 

O Brasil acredita em si mesmo. O povo 
brasileiro tem orgu]ho da sua Pátria, tem orgu
lho da sua Terra, tem orgulho da sua gente. 

Em apenas poucos lrreses esta euforia, eSta 
confiança, esta certeza e esta convicção de 
melhores dias se transforma num pesadelo. 
Aquilo que aconteceu no início dos anos ses
senta;-praza aOS céus que não aconteça no 
início dos anos noventa, quando a maioria 
esmagadora dã:-popi.daçáo brasileira deposi
tou sua Confiança em um homem singular, 
em um presidente, e ele traumatizou a Nação, 

frustrando milhões e milhões de brasileiros 
que lhe deram o voto para que fosse o condu
tor dos Qestinos do Pais. 

E todos nós, com assento nesta Casa, bem 
sabemos o significado do ato de votar: votar 
significa acreditar, votar significa delegar po~ 
deres a alguém para falar em nosso nome 
numa Casa Legislativa, ou conduzir os desti
nos da nossa cidade, do nosso Estado ou do 
nosso País. 

Aquele que foi depositário de tantas espe
ranças, por motivos até então não bem expli
cados, renuncia à Presidência da República, 
e o Brasil toma-se palco de inquietação. Os 
ministros militares não c.oncordam com a pos
se do Vice-Presidente Jo_ão Goulart, instala-se 
o regirÍle parlamentarista, não como um pro~ 
cesso ~olutivo _9e, ur:n povo_, mas como solu,-_ 
ção de um problema imediato, e o resultado 
não poderia ser diferente: o parlamentarismo 
fracassou, principalmente porque aquele que 
havia jurado a sua manutenção é o primeiro 
a ..:onspirar para a sua derrubada. 

Surge um movimento reVoludonárto,_os mi~ 
Iitares assumem o poder e nos lega talvez o 
mais dramático dos acervos, que foi a implan
tação da camisa-de-força, de um sistema bi~ 
partidário artificial. 

O sistema bipartidárfo ensejou uni.a menta~ 
lidade política no Brasil, a mais danosa, a ima~ 
gem da classe política como um todo. 

A maiOria dos portticos tenta acdmodar-se 
nessas duas _agremiações, não de acordo com 
suas idéiãs; [ião de acordo com slias coilvic~ · 
ções, não de acordo com o seu pensamento, 
nias, sim, com a preocupação única de per .. 
manecer·nd pdder. 

As maiS estranhas composições são feitas 
nos diversos Estados da Federação. 

Inimigos ferrenhos, que travavam lutas de 
morte nas campanhas eleitorais, buscam o 
abrig:o de uma mesma legenda. E esse quadro 
oferece um .espetáculo deprimente à popu~ 
lação brasileira. 

Crfa~se a figura da sublegenda, tentando 
acomodar este estado de coisas, e todas essas 
contradições perduram até QS djas de hoje. 

As agremiações políticas saíram do sistema 
rígido do bipartidarismo para o pluripartlda~ 
rismo. A exemp-lo do que costuma acoiltecer, 
lamentavelmente, no Brasa, saímos de um ex .. 
tremo para outro. Do oito para oitenta. SaímoS 
de dois para mais de quarenta partidos. Temos 
cerca de trinta e quatro candidatos à Presi .. 
dêncía da República. 

As legen4as perderam os seu~ significados. 
Com rarísStrrias ·exceções, os partidos deixam 
de traduzir tradição, luta, resistência, identifi
cação ideológica, identificação política, e pas~ 
sam a ser apenas um grande jogo de interes-
ses, em busca da perspectiva daquele que esti .. 
ver mais próximo da conquista do poder. 

O nobre Senador João Menezes apresentou ~ 
um projeto que foi discutido há póucos minu
tos nesta Casa. Defendia SUa Excelência a 
redução do prazo de desincompatibilização 
para o Chefe do Executivo disp_uta.r um pleito. 

Sinto-me perfeltamente a vontade para VO· 

tar contra o projeto do ilustre representante 
do Estado do Pará. 
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Vivi as duas experiências: desincompatibi
lizei-me do Governo de Alagoas, em 1978, 
três meses antes das eleições para pelltear 
uma deputação federal. E desincompatibili
zei-me, em 1986, um ano antes do pleito, con
trariando a determinação legal, que era de seis 
meses, para disputar uma vaga no Senado 
da Repúblka. 

Imaginem V. Ex"s que apenas a perspectiva 
da conquista do poder, traduzida em pesquisa 
de opinião pública, leva homens da maior es
tatura, das mafores tradições políticas a jogar 
fora o seu passado, visando apenas a compo
sição com aquele para quem os ventos estão 
soprando favoravelmente. Tudo isso nos dá 
uma preocupação multo grande. 

É por isso que afirmo, com muita alegria, que 
o nosso Partido , o PFL. tem a honra e o pri0]égio 
de submeter ao jultamento do povo brasileiro uin 
homem da estatura moral, do cjuilate 
e da dignidade do ex-Ministro Aurelíanõ Cha
ves. que iniciou sua carreira politica como De
putado Estadual, em duas Legislaturas, eni. 
Minais Gerais, foi Sec:retário de Obras Pltbli~ 
cas, Secretário de Educação nos GoverliOs 
Bilac Pinto e Magalhães Pinto, Deputado Fede
ral durante oito anos, Governador de Minas, 
Vit:::e-Presidente da República, Ministro de Es~ 
lado. 

Ao longo de sua vida política, não em::on
tramos nada contra S. Ex' elançp um desafio 
a todos os Senadores que cot;npõem este Co~ . 
legiado Maior para que apontem uma falha; 
sob o aspecto ético, sob o a~pecto rp.oral, que 
diminua a granqeza política do Ministro_Aure
liano Chaves. 

Orgulho-me de integrar as fileiras do Partido 
da Frente Liberal neste momento em que 
apresenta um dos seus maiores líderes ao jul
gamento popular. Aurefíano é o exemplo de 
que po1í.tica é uma atividade maior, de que 
política é uma Identificação no campo das 
idéias, é um propósito para se buscar as me
lhores soluções para a comunidade, Nunca 
uma negociata, num~a um jogo de interesses 
mesquinhos. 

Aureliano paira. graças a Deus, acima dessa 
pequenez que tantas vez:es diminui o pra<:esso 
politico. ~í a minha satisfação, daí a minha 
alegria, coin Membro do Partido da Frente 
Liberal, de traduzir as emoções que dominam 
a maioria do nosso Partido, indicando o nome 
de AurelianQ Chaves como candidado à Presi
dência da República. 

Poucos nos importa o resultado, pouco nos 
importa se S. Pc' está ou não. com grande 
penetração eleitoral, ou se está liderando as 
pesquisas da opinião pública. O que nos inte
ressa, o que nos importa, o que nos dá a 
consciência tranqú~a. o que nos dá a certeza 
de encarar os nossos eleitores, o que nos dá 
a certeza de encarar os nossos filho e os nos
sos companheiros é a dignidade moral, é a 
experiência administrativa e a honradez de ca
ráter da Aureliano Chaves. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. DIVALDO SWUIAGY- É com 
muita honra que concedo o aparte ao nobre 
Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- nustre Senador Dival
do Suruagy, ousando interromper a brilhante 
fala de V. Ex', nesta tarde, ·nesta Casa. apre~ 
sento os meus parabéns e as minhas felicita
ções a V. Ex' e, a par disso, o or.golho de 
gozar da estima e da amizade de um homem 
da envergadura moral de Vossa EXcelência. 
Corno V. Ex', eu pertenço ao PFL E nós, pefe
listas, temos a consciência tranqUila de ter es
colhido um homem nUas quaJjdades V. Ex' 
já ressaltou tão brilhi:lntemente no seu discur
so, um homem da postura moral do ex-Mi
nistro Aureliano Chaves. Nós, do PF4 temos 
orgulho em manter o nosso voto e a nossa 
solidariedade a esse candidato do PFL que, 
pela primeira vez, fez uma consulta de ordem 
nacional para os quadros do Partido indicarem 
o homem que merecia confiança para ser o 
seu candidato à Presidência da República. Não 
vejó mOtivoS,-não enC'dntro justificativa nessa 
atitude, nesse fisiologismo de se correr para 
o venCedor. Apenas índimando-se no sentido 
do posstvel vencedor, os partidos nunca se 
estruturariam e nunca haveria vencido. Todos 
vão para o "já ganhou", para o lado do favorltÇ', 
até em pesquisas que verdadeiramente não 
merecem uma confiança absoluta na sua fei
tura. Quero, pois, Senador DívaJdo Suruagy 
parabenizar V. EX pelo brilhante posiciona
mento, pelo digno e brilhante posicionamento 
nesta tarde. e digo a V. Ex" que tenho orgulho 
de pertencer ão PFL e em estar ao lado do 
candidato que o PFL apresentou para Presí~ 
dente da República, o ex~Ministro Aureliano 
Chaves. 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY- Muito 
obrigado, Senador João Lobo. É:_ym privilégio 
incluir o aparte de V. EX' no nosso discurso, 
ressaitand() aquilo que o homem do interior 
do Brasil afirma com tanta propriedade. Muitas 
vezes, homens de cultura primária, mas com 
grandeza d'alma e com sensibilfdftdej)of.ítica, 
afirmam que é melhor perder com dignidade 
do que vencer sem ela. 

_Só que. no caso, ã exemplo de "oúi:ros candi
datos que foràin indicados por agremiações 
partidárias, homens do maior vafor e também 
da maior dignidade política, a candidatura de 
Aurelia.no Chaves, para nós, tem o sentido de 
cruzada e de mostrar c:omo _p.e pode fazer poli~ 
tica com letra maiúscula neste País. 

O Sr. Mauro Benevidés- Pennite V~ &i' 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY-Com pra
zer, ouço V. Ex!' 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Divaldo Suruagy, com a insuspeição de 
quem nâo milita no Partido de V. ~ que é 
o mesmo do eminente MinistroAureliano Cha
ves, junto a m~nha voz ao enaltecim~nto que 
nesta tarde, por sua iniciativa, é feita à persona
lidade irnpar do Ministro AureJiano Chaves, 
que disputa na presente capanha a Presidên
cia da República, confrontando-se com tantos 

candidatos, um deles o do meu PartidO, o 
grande brasileiro Ulisses Guimarães. Temos 
todos nós, políticos e parlamentares, acampa
ilhado, ao longo do tempo, a trajetória do Dr. 
Aureliano Chaves como Parlamentar dos rriais 
distinguidos, Presidente da então Comissão 
de Minas e Energia da Câmara, como Gover
nador de Minas Gerais, c;omo Vice-Presiderrt:e 
da Repúblfca, oomo Minístro das M.írtas e Ener
gia. Em todos esses postos, S. EX' cumpriu, 
com a maior seriedade, _os mi~eres que lhes 
foram atribuidos pelo exerCício dessas el_eva
das funções. No momento, portanto, em que 
S. ~ postula à Presldênda da República, ten~ 
do, inquestionavelmente, credenciais para tan~ 
to, acho que multo mais do que a simples 
vitória, que é a meta de qualquer candidato, 
Aureliano Chaves deve à conso(fcfação çla es
trutura democrática brasileira. É um grande 
cidadão, é um candidato que desponta presti
giado por apreciável segmento da saded_ctde 
brasileira, e faço votos que na sua pregação 
resente, sobretudo, o fortalecimento, o avigo~ 

- ramento das instituições democráticas_ ~m 
nosso País. · 

O SR. DIVAlDO SCIRUAGY -0 passa
do de V. & Senador Mauro Benevides. como 
Parlamentar em várias Legislaturas na Assem
bléia do Estado do Ceará, como Senador no 
exercído do segundo mandato, tem_ dignifi
cado não apenas a íteligência cearense, como 
a inteligência nordes~a e, por extensão, a 
intelí_gênda política brasileira. O aparte -de Vos~ 
sa EXcelência é um r&q_nhecini.entó e é Uma _ 
exaltação à figura política Q_e ~ureliano Chaves: 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY -Concedo 
o aparte ao Uder do nosso Partido, Senador 
Marcondes Gadelha. · · 

O Sr. Man:ondes GadeUul ~-Eminente 
Senador Divaldo Suruagy, o PFL tem a cohs
c:tên<::ia tranqüila de que apresentou à.Conside.. 
ração da_Nação o que havta_ de melhor em 
seus quadros. Ao lançar Aureliano Chaves de 
Mendonça, o Partido foi ao encontro das aspi
rações maiores do nosso povo e dos valores 
que estão sendo cultivados preCisamente nes
te momento ele_itoral com_mais ardor pela po
puJaÇão:austeri~ade, competência e previsibi~ 
Udade. Ninguém pode falar nessas categorias 
de espírito com tanta proficiência, com ~nta 
vivência como AurelianQ Chaves d€! Mendon
ça Quando muitos ba,tem no peito e procla
mam a sua própria honestidade, Aureliano 
tem a mostrar, objetivamente, a sua longa tra
jetória política. Já foi Deputado Estadual, Se
cretário de Estado, Diretor de empresa públi" 
ca, Presidente de Autarquia, Governador de 
Estado, Ministro de_Estac:{o, Deputado Federal, 
Vice-:-Presiden~e. Pre:sidente da R-epública, e 
não se pOde apresentar uma malicha sequer, 
um deslize, um label em toda esta-brilhante 
e profícua carreira d'~ Aureli<'.no Chaves de 
Mendonça. Quando se fala ern competência, 
vamos verificar que Aureliano Chaves ex_e_rc;:el,l 
o Governo de Minas Gerais numa faze diffcil, 
e pôde realizar um dos governos de que Minas 
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tem a melhor memória, um dos governos 
mais eficientes de todos os tempos nesse Es
tado, sem falar, é claro, no seu desempenho 
no Ministértp que ocupoU, sem falar na sua 
combatividade também como Deputado Fe
deral. Nobre Senador Divaldo Suruagy, asa
racterística maior do Ministro Aureliano Cha
ves é a sua previsibilidade, é a consciência 
do seu comportamento. E V._ Ex' pode ligar 
aquilo que o homem diz com o que ele efetiva
mente faz ou irá fazer, aquilo que ele anuncia 
com aquilo que realmente ele ê. Quando se 
fa]a nos índices de Aureliano nas pesquisas, 
digo-lhe, nobre Senador Divaldo Suruagy, 
com absoluta convicção, que, quando surgir 
o programa da Justiça Eleitoral, que nivela 
todos em termos de igualdade de condições, 
Aureliano Chaves haverá de despontar, porque 
o maior elemento de marketing de um candi
dato é ele próprio. Isso a população haverá 
de reconhecer, na medida em que _esse can
tata se fizer diário nos lares de cada brasileiro, 
na medida em que a presença de Aureliano 
se fizer com toda a segurança do conheci
mento de causa que ele tem sobre a realidade 
brasileira, com toda a sua história, com toda 
a sua tradição, com a sua competência, com 
o seu programa, com a sua proposta e, sobre
tudo, com essa solidez de comportamento. 
Podemos dizer, alto e bom som, que Aureliano 
executará no Governo "aquilo Que -àiz -agOra 
enquanto candidato. Disto ninguém tem a me-
nor d_úvida neste País. Essa consistência, essa 
previsibilidade, essa identidade entre a palavra 
e a ação é, a meu ver, nobre Senador, o ponto 
mais admirável de Aureliano Chaves e aquele 
pelo qual o povo brasileiro haverá de_ reco
nhecer os seus méritos. 

O SR. DIVALDO SCIRUAGY- O depoi
mento de V. Ex--, Senador Mãrcondes Gadelha, 
tem a maior importância para este pronuncia
mento, porque V. Ex~', a exemplo do que acon
tece_ com Aureliano Cliavés~ não é dacjtieles 
homens que enganam homens. 

O Sr. Gomes Canralho- Permite V. EX' 
um aparte, nobre Senador Divaldo Suruagy? 

O SR. DIVALDOSCIRUAGY -Concedo 
o aparte, com muita alegria, ao eminente Se
nador Gomes Carvalho. 

OSr.GomesCarvalho-Senad_or_eami
go DiValdo Suruagy, com a insuspeição de 
não pertencer as fileiras do seu Partido, solida
rizo-me com V. Ext pela brilhante alocução, 
principalmente, no que diz respeito ao homem 
honrado Aureliano Chaves. Quando se fala 
tanto no País no descrédito da classe polftfca, 
devo constatar que muitas vezes é a própria 
classe politica que tem contribuído para tal. 
Aureliano Chaves é um homem que, além de 
honrado e de inúmeros bons seJViços presta
dos à Nação, ele, com a sua probidade, por 
onde passou deixou a marca indelével da Sua 
personalidade. o discursp de v. EX' retifíca, 
sem dúvida alguma, colocações mais apres
sadas, até de companheiros do seu Partido, 
que não fazem justiça ao grande homem pú
blico que é Aureliano Chaves. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Agrade
ço o aparte a V. Ex', profundamente sensibi
lizado, S_enador Gomes CaNalha, que em boa 
fiara o Estado do Paraná mandou para este 
Parlamento homem dotado de uma cultura 
priVilegiada, empresário vitorioso, homem ínti
mo do mundo, bem sabe V. Ex' com que 
estarrecimento os estudiosos de ciências polí
ticas de. outras nações estão a assistir este 
espetáculo deprimente que está a viver o Bra
sil, às vésperas de um pleito presidencial. 

É inconcebível para um membro do Partido 
Democrático, por exemplo, que está fora do 
poder há quase dez anos, nos Estados Unidos 
- o Presidente Ronald Reagan presidíu eSte 
país durante oito anos, e o Presidente Bush 
está no _início do seu mandato, mas, se seguir 
a tradLção norte-americana, S. Ex' será reeleito 
para mais quatro-, é inconcebível, não passa 
na mente de nenhum Integrante do Partido 
Democrata mudar de Partido, simplesmente 
porque o Partido está na Oposição. Um cien
tista político inglês que esteja a analisar o que 

_ está~contecendo no Brasll,jamais iinaginariã 
a1guém do Partido Conservador passar para
o Partido Trabalhista, ou vice-versa, ou do Par
tido Liberal. Isso é inconcebível na Inglaterra. 
O Presidente Fraçois Mitterrand foi oposição 
na França durante quarenta anos; foi candí
dato várias vezes à Presidência da França, an
tes de conseguir lograr êxito. Em momento 
algum, o Presidente Mitterrand imaginou mu
dar de partido. Essa retidão de caráter, essa 
coerência dos seus princípios políticos foi o 
que levou à _Presidência do país que revolu
cionou a História da Humanidade por dois 
mandatos consecutivos. É importante que de
poinientos de homens da estatura de V. EX 
venham ressaltar que a classe política brasi
leira tem homens que a engrandecem, a 
exemplo do depofmento que V. E>r acaba de 
conceder .. 

O Sr. H~mberto Lucena - Permite V. 
~-Uin -apãrte? 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex~ um 
aparte? -

O SR. DIVALDO SCIRUAGY ~É com 
muita alegria que concedo o aparte ao nobre 
Senador Humberto Lucena, ouvindo, em se~ 
guida, o ilustre Senador ~_rio ~aia_._ 

Senadgr Humberto Lucena, é um privilégio 
para mím ser aparteado por V. EX~" 

O Sr. HUmberto Lucena - Ao ouvir V. 
EX', desejo dar um depoimento,mesmo em 
se tratando de assunto da economia interna 
do Partido de V. ~.mas que, pela sua relevân~ 
cia e pela sua repercussão, torna-se de alto 
interesse nacional, Fui companheiro, na Câ· 
mara dos Deputados, de Aureliano Chaves, 
durante mais de um mandato. Ali,acostumei· 
me a admirá-lo e a estimá-lo, pela sua inteli
gênCia, "pelo seu talento, pela sua cultura, pelo 
seU espírito público. Conhecedor profundo 
dos problemas brasileiros, já áquela época, 
numa postura de defesa intransigente dos in· 
ter esses riacionais, sobretudo no tocante à po· 
lítica de minérios, S. Ex" nunca deixou de con· 

tar com a atenção e o respeito de seus Pares. 
Tanto asSím que as raras VezeS que assorriava 
à tribuna daquela Casa do Congresso ·NaciO-
nal, o Plenário o ouvia em silêncio, para captar 
uma a uma as palavTas que nos transmttiam 
o seu pensamento sobre o Brasll. Nunca perdi 
de vista a sua personalidade. Fiquei acompa
nhando-o pela vida pública afora, interessado 
em saber qual o itinerário posterior da sua 
vida pública, até que o vi, depois, govemãr 
Minas Gerais, onde comportou-se dentro 'de 
padrões éticos sempre festejadOs -por todos. 
O ponto alto, a meu ver, da vida pública de 
Aureliano Chaves- e, aí, é que quero enfatizar 
as minhas palavras - está justamente em 
1984, quando eu era Uder do PMDB . e da 
Oposição no Senado Federal, e dadas as nos· 
sas relações, tive o prazer e a honra, nobre 
Senador Divaldo Suruagy, de ser a_ponte para 
abreviar o entendimento entre o PMDB de en
tão, presidido por Ulysses Guimarães, e a 
Frente Liber·al. liderada pelo ilustre mineiro, 
que passou a comandar uma dissidência do 
PSD, certO .de -que era _chegada a h~ra de. de
mocratizar O Brasil. Aureliano Chaves, - pos
sO dizer- foi ó grande arfete qUe nOS Condu
ziu à destn.iiÇào ·do Colégio Eleitoral; ãtrave5 
da formação da Aliança Democrática. Sem 
ele, não teria havido a derrubada da ditadura 
militar. 

E:sse depoimento tem que ficar nos nossos 
Anais. Os que hoje o combatem, um dia verifi· 
carão que a História há de lhe fazer justiça. 

Ele tinha tiúlo para se compor com o poder. 
dominante mas, altivo, digno, patriota, preferiU 
ficãr, com· as· suaS convlcções· e posslbmicir · 
ao Brasil, graças à sua liderança, os fatOs que 
nos levaram à vitória de Tancredo Neves à 
Presidência da Repúblfca. 

O SR. DIVALDO SQRUAGY - Nobre 
Senador Humberto Lucena, o aparte de V. Ex" 
adquire a grã'ndeza de um depoimento histó
rico. Dá V. EX' um exemplo vivO da veracidade 
da tese qtie estou a defeiider nesta tribuná ' 
Foi V. Ex' Depúfaâo Federal _em váriaS Legisla
turas, pelo Estado da Paraíba, em_ oposição · 
à estrutura dominante, tanto no Pa_ís.quanto 
no Estado de V. ~ e tran·sformou __ essa luta 
oposicionista na razão maior do exercício da 
sua atividade política. Foi Líder da Oposição 
e Uder do Governo nesta Casa e, nO exercício 
dessas duas funções, ressaftOu V. Bcõ o -pro~ 
cesso político. Foi um dos mais combativos, 
um dos mais dignos, um dos mais respeitados 
e, ao mesmo tempo, um dos mais sérios líde
res que a Oposição já teve no processo revolu
cionário que o País viveu. 

Ao mesmo tempo em que ?lscendeu ao po
der, com a g(ande vitória que .o Partido de 
V. EX conquistou no pleito passado, elegendo 
praticamente todos os GoVernadores do País, 
com exceção do d_e Sergipe, manteve a mes
ma dignidade e o mesmo equilíbrio Como U
der da Maioria e como Presidente desta Casa 

O depoimento de V. Ex• exalta não apenas 
o homenageado, exalta, mais uma vez, o Sena
do da República. 

O Sr. Mário Maia - Permita-me Vossa 
Excelência um aparte? 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nobre Senador Divaldo Suruagy, é com 
maior pesar que advirto a V. Ex.' qUe o seu 
tempo terminou, mas V. Ex' poderá conceder 
o aparte ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. DIVALDO SURUAGY - Muito 
obrigado pela deferência, nobre Senador Nel
son Carneiro. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O Sr. Mário Maia - Com a tolerância 
e a deferência dá Mesa, que agradecemos, 
queremos partlcípar d~ __ consideraç:ões que 
V. ~· nobre Senador Divaldo Suruagy, faz 
neste mstante, reportando-nos ao início do dis
curso de Vossa Excelência, quando foi feito 
wn retrospecto, urna verdadeira análise das 
várias circunstâncias históricas e políticas que 
precederam o momento de instabilidade que 
estamos vivendo com respeito aos partidos 
políticos. Já tivemos oportunidade de dizer, 
nesta Casa, e repetimos, agora, que o maior 
crime que o Golpe de 1964 cometeu contra 
a consciência jurídica e política nacional foi 
a dissolução dos partidos políticos. De qual~ 
quer maneira, os partidos políticos, depois de 
1964, que se formaram com as mesmas difi~ 
culdades que os de hoje enfrentam, vinham 
aos poucos se sedimentando e, em 1964, já 
se podia visJumbrar o corpo social e politico 
de_ pelo menos quatro grandes Partidos políti~ 
cos no Brasil, que eram a ODN, o PSD, o 
PlB e o PSB, além de outras pequenas agre
miações, perfazendo um total de doze ou qua~ 
torze p~dos políticos, sendo que os peque.. 
nos graVItavam em tomo dos grandes. Vía~se 
que a tendência política, a consciência nacio-
nal da formação jurídico-política é um pro~ 
cesso lento de consclentização, de formação 
de valores, de cultivo de ideais, de obedlêncía, 
de atitudes, como uma religião, como um du~ 
be desportivo, que não s_e faz por um decreto, 
mas por afmidades de ações sociais e políticas. 
É um complexo mutto grande. 

A atitude de um indivíduo para pertencer 
a um partido não pode ser formada através 
de decretos. Portanto, o grande erro do pro
cesso revolucionário de 1964, que chamanioS 
de Golpe, foi a dissolução d_os partidos políti
cos daquela época. Podia ter feito tudo menos 
dissolver os partidos políticos, porqu~ eles já 
começavam a adquirir corpo. Se não hou
vesse dissolvido os partidos políticos que, já 
àquela época, tinham mais de vinte anos, eles 
agora estariam com cinqüenta anOs. V. Ext 
fez referência, há pouco, à persistênda à coe~ 
rência daqueles que pertecem a dete~inados 
p_artidos,. em outros países, embora percam 
Sistematicamente as eleições, principalmente 
as gerais, para Presiden~e da República, e per
mar;ecem nos seus partidos. São eles partidos 
sed.imentados no tempo, que têm mais de 
cinqüenta, sessenta, cem, cento e tantos anos. 
como o Partido Democrata e o Partido do 
Republicano nos Estados Unidos, o Partido 
Trabalhista e o Partido ConseiVãdor na Ingla
terra, e outros na Itália. De modo que foi o 
grande crime que aconteceu _e que, depois, 
com a redemocratização, colocadas as ten-

dêndas - como V. Ex- aCentuou, as tendên
ci~s políticas têm duas camisas-de-força -, 
no processo de redemocratização era natural 
que houvesse essa explosão da ansiedade 
c_omprimfda durante tantos anos, das liberda
des democratas paras as preferências ideofó
gicas dos vários_ partidos. Daí por que essa 
reaçao de comprimir, essa reaç:ão expansiva 
de termos hoje mais de trinta e tantos partidos. 
Com o tempo, daqui a cinqUenta ou duzentos 
anos, talvez possamos ter verdadeiramente, 
formando-se de baixo para cima, pelos sofri
mentos, pelas várias experiências, partidos 
consolidados que tenham os seus programas, 
os seus ideais, que tenham o cuJtivo dos seus 
valOres.- Exposta esta· consolidação à análise 
que V. ~fez do passado, estamos realmente 
no presente, nesta situação quase caótica de 
pulverização de partidos políticos, com a cor
respondência de apresentação, de ansiedade 
e adoçamento de seus candidatos respectivos. 
Neste cenário,_ queremos dizer que respeita
mos todos os partidos q_ue apresentam seus 
candidatos. desde o pequeno ao maior, no 
horizonte eleitora1, mas, especificamente neste_ 
momento, queremos fazer as honras ao Par
tido de V. Ew que, diferente um pouco dos 
demais, deu exemplo democrático de es.co
lher o candidato através de uma ampla con
sulta às bases do Partido, pela consulta prévia. 
E o seu Partido o escolheu: Aureliano Chaves. 
Divergimos de Aureliano Chaves ideologica
mente, inclusive, dentro do processo chama
do revolucionário estivemos em campos com
pletamente diferentes. No entanto, isso não 
impede de reconheclmentçl nele um homem 
digno, homem honesto, austero, um brasileiro 
que, estejamos onde estivermos, em qua1quer 
partido a que pertencemos, todos_ temos q_ue 
respeitar, porque S. Ext dignifica qualquer ou
tro adversário. E é assim q_ue nós, neste instan
te, falando em nome do Partido Democrático 
Trabalhista, como Líder deste partido, nos soli
darizamos com as palavras que V. EJc!' pronun
cia e com as referências à biografia de Aure
liano Chaves, como aos dema[s aparteantes, 
dizendo que nós do PDT nos· honramos em 
ter como adversário, neste m.Qm_ento de rede
mocratização do País, um homem da altura, 
da estatura moral de Aureliano Chaves como 
postulante também, à Presidência- da Repú
blica. Muito obrigado. 

O SR. DIVALDO SURCIAGY - Nobre 
Senador Márlo Maia, a exemplo do que acon-
teCe com Aureliano Chaves,_ é daqueles políti· 
cos que fransforrnatn a'prática em realidade. 
V . .Ex!' que é um socialista convicto e_ que de-
fende no Senado_ da República e na política 
do Estado do Ac~. a so_cialização, V. EX' põe 
em prática a Medicma como utn dos maiores 
profissionais, humanitário e consciente dos 
dramas sociais. por isso é que o depoimento 
de V. EX' passa a ter tanta força em torno 
do meu di;:;cursa. 

O Sr. Monso Sancho- permite V. EX' 
um aparte? 

OSR.DIVALDOSURUAGY-SeoPre· 
sidente Nelson Carneiro, com a-grandeza d'al
ma q_ue lhe é característica, permitir que o 

Senador Afonso Sancho ·me aparteie, eu fica
ria muito agradecido. 

O Sr. Monso San'cho- Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, desejo fazer meus todos os 
pronunciamentos que foram realizados aqui 
sobre a personalidade de Aureliano Chaves. 
Realmente é um homem de uma têmpera que 
se está extinguindo no Pais, um homem coe
rente, de conduta firme, competente, qualida
des necessárias a um homem público. E essa 
têmpera de Sua Excelência, eSsa Sua cOerên
cia é de tal ordem que teria sido, sem dúvida 
alguma, o substituto do General João Baptista 
Figueiredo. Não o foi porque não aceitou cer
tas condições, e as intrigas palacianas de en
tão criaram um ambiente desagradável por 
ocasião da ausência do Presidente, quando 
foi aos Estados Unidos realizar uma operação 
no coração. Lembro~me bem de que S. Ex' 
esteve no Ceará, na ocasião do problema da 
seca; foi ver as obras de perto, visitou o sertão, 
aquele sertão quente, aquele sertão Intolerável 
em certos momentos, numa demonstração 
de que é um homem que gosta de ver as 
coisas ln loco. Senador Oivaldo Suruagy, V. 
Ex-' está fazendo um oportuno ato de justiça 
a esse grande brasileiro que é Aureliano Cha
ves, cujo passado dispensa a necessidade de 
se ressaltar a sua personalidade, porque todos 
o conhecem. Dessa forma, congratulo-me 
com V. Ex" pelo pronunciamento, bem como 
com os companheiros que se manifeStaram, 
porque realmente devemos preservar perso
nalidades da estirpe de Aureliano Chaves. Mui
to obrigado. 

O SR. DIVALDO SURCIAGY - Nobre 
Senador Afonso Sancho, conheci V. Exi' Iídér 
das classes produtoras do Estado do Ceará. 
Naquela oportunidade, V. Ex" já me impres
sionava pelo espírito--prático daS teses qUe de
fe-ndia, pelo comprometimento da sua ação 
empresarial e política com o Nordeste. E V. 
EX', um dos maiores empresários que o _Ceará 
possui, tanto no campo das comunicações 
quanto em qualquer outro setor da atividade 
empresa-rial, V. Ex!' chega ao Senado .da Repú
blica com a responsabilidade enorme de subs
tituir aquele sempre lembrado, jamais esque· 
cido, Senador Virgílio Távora. Vossa Excelên· 
cia conseguiu, na minha opiníão, o impossível: 
manter bem viva essa chama que Virgílio Tá~ 
võra acendeu por tantos- a"nos nesta Casa, dig~ 
nificando a política do Ceará. 

O depoimento de V. EX- tem um grande 
conteúdo de justiçã, que íi1Corj:>oró ao meu 
proriüncíamento em tomo da figura ímpar de 
Aureliano Chaves. 

O Sr. Severo Gomes- Permite um apar
te? 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador 
Severo Gomes, sinto-me envaidecido em ser 
aparteado por V. ~. 

O Sr. Severo Gomes - Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, não podia deixar de passar 
esta sessão, em que V. Ex', _com tanta proprie
dade, traz o seu depoimento sobre uma das 
mais ilustres figuras da República, que é o 
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Dr. Aureliano Chaves, sem trazer um breve 
testemunho do tempo em que convivi com 
S.~. quando era, então, Governador do Esta
do de Minas Gerais, e eu, Ministro da Indústria 
e do Comércio. Esse cOnvívio seivili -não s6 
naquele tempo como depois, no passar dos 
anos, para confirmar essa imagem que guardo 
de S. Ex!' de um político exemplar, de um 
caráter translúddo e de um patriotismo inex
cedfvel. Apenas para trazer este meu testemu
nho é que ocupo uns instantes do seu discur
so. Muito obrigado. 

O SR. DIVALDO SCIRCIAGY - É-me 
gratificante ser aparteado pelo Senador Seve
ro Goines, um-dos melhores cérebros políti
cos que este País possui, um homem que 
vem exaltando o Estado de Sáo Pau1o, nesta 
Casa, e que honrou o Governo Geis.el, como 
Ministro da Indústria e do Comércio. Realmen
te, é um privilégio, para mim, incorporar o 
depoimento de S. EX' ao nosso discurso. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex' 
um aparte, nobre Sena~.Divaldo Suruagy? 

O SR. DIVALDO ~GY- Com 
muito prazer, óobre colega Itamar Franco, ter
mino o -meu disCurso com o aparte de V. Ex", 
que é uma das fi9Uras mais brilhantes desta 
Casa. 

O Sr. Itamar FI'BJicO - Muito obrigado, 
Senador Divaldo Suruagy, pela bondade de 
V. Ex"' Mas, há pouc-os ·dias, nós-, V Ex• da 
Tribuna e eu aqui do Plenário, discordávélmos 
em alguns aspectos políticos do nosso Brasil.· 
Quero levar, neste instante, a V. EX!' a minha 
palavra, também, sobre_Aureliano ChaVes, que 
traz na sua integridade, na sua grandeza, nos 
seus conhecimentos, tudo aquilo que repre-
senta um mineiro, a alma mineira. Minas Ge
rais, perrnita~me V. Ex~ é a síntese do nosso 
Brasil e Aureliano Chaves enc:arna esse simbo~ 
lismo num Estado, Senador Divaldo Suruagy, 
que num determinado momento-da sua Histó
ria ao invés de dobrar os seus sinos em home~ 
nagem ao Imperador, o fazia tristemente para 
lamentar a morte de Líbero Badaró -já que 
há pouco ouvíamos o apãrte do Senador Seve-
ro Gomes~ o paulista Líbero Badaró. Portan
to, falar de Aureliano seria nao ter uma adjeti
vação, mas enaltecer a sua luta, o seu passado, 
que tem honrado ao longo dos tempos, as 
nossas tradições. Essa tradição, Senador Di
vaJdo Suruagy, naquele espírito que sjmboliza 
bem o mineiro, numa frase de Guimarães Ro
sa: "O mineiro não olha, o mineiro espia". 
E este é o sentimento profundo que se perce
be em Aureliano Chaves. Tenho, ao longo dos 
anos, convivido com S. Ex• Em determinado 
instante das nossas vidas profissionais nos en4 

centramos: S. Ex" engenheiro na _cidade de 
ltajubá e eu fazendo algumas dragagens peJos 
rios de Minas GeraiS; recentemente formado 
em Engenharia, pude, desde então, acompa
nhar a vida deste grande político brasileiro, 
desta grande alrrfa mineira. Quero, aqui, neste 
aparte, saudar V. EXI' quando fala de Aurefiano 
Claves e dizer da sua grandeza, da sua gene
rosidade e o que S. Ex" represen~ para todos 
nós de Minas Gerais. Muito obrigado a V. f:x' 

O SR. DWALDO SURUAGY- Senador 
Itamar Franco, as nossas diVergências nos de-
bates parlamentares apenas me ensinam a 
sabedoria política, porque V. EX' é, realmente, 
Um dos mestres desta Casa. Deus queira que 
naquele noss-o desencontro dó debate parla
mentar V. Ex.' esteja com a razão e eu esteja 
errado. Deus queira! Agora, nós nos encon
tramos e reconhecemos os méritos e atributos 
da figura ímpar deste homein oceano que se 
chama Aureliano Chaves. 

V. Ex" tem- toda razão quando afirma que 
Minas é o Estado síntese do Brasil. Não conhe
ço-e aí invocaria -o testelnunhO deste grande 
historiador que é .o Senador Severo Gomes 
-, n~o conheço nenhum . trauma político e 
social, de conseqüências mais graves, no Bra
sil, quandq ~ste País foi governado por miAei
ros. Não conheço! Minas é Ç> equillbrio, Minas 
é a sensatez, Minas é a sabedoria, Minas é 
a ng~aa do limite, sem perder a noção da 
oportunidade. Ê, por isso, que deve ser motivo 
de orgulho para Minas Gei'ais lança[ um dos 
seus frlhos, como é fnOtiVO de Orgulho parr 
nós, que fazemos parte do Partido da Frente 
Uberal, ter um homem da dimensão de Aure-_ 
liano, postulando a Presidência da República, 
pelos nossos quadros partidários. 

O Sr. Antônio Luiz Maya - Permite V. 
EX' um aparte, nobre Senador Divaldo Su
ruagy? 

O Sr. edJson Lobão -Permite Vossa Ex
celência um aparte? 

aparteado por V. Ex-, que chega a esta Casa 
como representante do Estado do T6C:ántins 
e, em tão pouco tempo, c-onquístou o respeito 
e a admiração de todos os sêuS Pares. 

Concedo o aparte ao Sr. Senador Edison 
Lobão. 

O Sr. Edisor:t Lobão - A homenagem 
que V. ~ faz ao- Doutor Aureliano- Chaves 
recebe os aplausos unânimes do Plenário do 
Senado da República. Falar em Aureliano me 
faz lembr,ar os pr6Mhdmens da._ República da 
geração anterior. Lembro-me de Minas de Pe
dro Aleixo, de Milton Campos, de BonifáCiO, 
de Gust~vo Capanema:, homens desse porte, 
aos qdãls se assemelha Aureliano Chaves. É_ 
bq_m que S. Ex" permaneça no quadro da dis
puta suCessória, até para que amanhã não 
~ diga que não havia homens como S. Ex' 
pleiteando a Presidência da República. F.oi S._ 
~--:-aayemador, Como já lemb(ou V. Ex", Mi
nistro-de Estado, e exerceu sempre as suas 
funções com o esp_írito de competência, de 
dignidade e de exação no trato da cOisa públi
ca; é um .dos melhores valores da vida pública 
brasileira da atual ge!~Ç_ã_o. Congr;it_•,do~me 
com V. Ex~ por esta jus~ homenagem que 
faz a este homem brilhante que é Aureliano 
Chaves. 

O SR. DIVALDO SCIRCIAGY- Senador 
Edison Lobão, o Maranhão o mandou para 
esta Casa __ depois que V. Ex~ representou a 
sua sociedade com tanto brilhantismo na Câ
mara dos. Deputados. V. Ex" prima pelã honra
dez, pela_ coerência e pela seriedade da ativi-

O SR. DIVALDO SOROAGY _Se a be- dade política. Por isso _um aparte de V. Ex" 
nevolênda tiO Presidente Nelson Carneiro per- engrandece qualquer discurso que seja profe--
mitir, eu gostaria de in!;erir no meu discurso rido nesta tribuna. 
os apartes do Sena.dâr Antônio Luiz Maya e Exm~ Sr. Presidente, Exmçs Srs. senadores, 
do Senador Edison LeMo. gostaria de encerrar a:s rniflha:s palavras fazen-

-- do uma comparação de Aureliano Chaves 
o sr. Ántôiüo iuJz M3Ya-:....... Ãgradeço,- com os políticos maiores de Minas que gover-

antecipadamente, o aparte-que V. Ex' me con- naram est~ P~ís. Aureliano tem na sua persa-
, cede, nobre Senador Diva! do SUru8gy, porque nalidcide a sabedoria de Afonso Pena, a cora-
vejo todo o pronunciamento de V. EX' em tor- gem cívica de.Artur Bernardes. Pode. ser para-
no da figura ímpar deste brasileiro ilustre, Au- . doxal fazer esta afumativa a respeito de um 
relíano Chaves, dentro do contexto maior do homem tão vivido em tantos cargos públicos. 
processo eleitoral. Hoje, o anseio maJor da mas Aurelíano tem a inQenuidade de Vences-
população brasileira é, exatamente, chegar lá, lau Brás, a audácia de _Juscelino KubitSchek 
ao ápice do processo democrático com a eleiw e a pertinácia de Tancredo Neves. Esta é a 
ção do seu Presidente da República. E, este maior homenagem que podemos prestar a 
processo, é tão relevante que homens da estir- Aureliano Chaves. (Muito bemr Palmas.) 
pe, da dignidade, do conceito que goza Aure--
liano Chaves, devem participar do processo, 
razão pela 'lual vejo, com mufto interesse, este 
pronuncia"riiento de V. Ex~ dentr.o deste con
texto, porque, realmente, para que o Brasil 
conquiste _um lugar de relevância na demo
cracia mundial, com a e_leição do seu Presi
dente,' é necessário que homens do conceito 
e da estirpe de Áurellano Chaves participem 
deste proéesso. Portanto, congratulo~me com 
V. Ex' e almejq que o seu partido, o Partido 
da Frente Uberal, se unlfiqüe em tomo da 
pessoa deste ilustre Representante do Partido, 
que pleiteia um dia ser Presidente da Repú
blica, dignificando o cargo que irá ocupar se 
eleito. Mu~to obriga~o. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador 
António Luiz Maya, sinto-me exaltado em ser 

DISCURSO PRONU/Yt:!NJó PELO SR. 
. CID SABÓV\ DE Ci!RVALHO Í'IÀ. SEs
SÁÔDE: 24-8-89 E QUE: E:f'itRÊa(JE À 
REVISÃO DO ORADOR, SER!Á p(}Bu: 
0\DO POSTERIORMENTE. . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadol-es, há alguns 
dias, aqui desta mesma tribuna, este orador 
que agora volta a prolatar as suas idéias, teceu 
algumas considerações a respeito de distor
ções na propaganda eleitoral, a partir da divul~ 
gação absolutamente indiscriminada das pes
quisas que estariam sendo realizadas no País. 

Um dos principais pontos das objeções aqui 
argüidas diz respeito a não dispor nenhum 
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partido político, nenhum sindi_cato, nenhuma 
entidade, nem o próprio Governo, de um meio 
pelo qual pudesse se garantir seja verdadeira 
ou não esta ou aquela pesquisa. 

Até dizia eu- por uma determinada ironia, 
Srs. Senã.dores- que neSte PaíS, tão acusado 
quanto à sua seriedade, nega-se-lhe esse atri
buto, não apenas ao País mas aos seus seg
mentos, aos seus estamentos yários. 

Os pollticos não são sérios, ás empresáflos 
não são sérios, o Governo não é sério, as enti
dades de classe não são sérias, nada é sério 
neste País. Concluíamos, naquela oportunida
de, que de sério somente os institUtos que 
elaboram as referidas pesquisas. - -

Mas, claro- que dizia iSso peb difeito que 
todos têm de levantar essa_ ou aquela ironia, 
diante de um desregramento" nacional; digo 
desregramento nacional porque as peSquisas 
tão- fortes se fizeram que, hoje, têm influênCia 
muito mais nas eleites políticaS, na classe poli
tica que está no Poder, através dos cargos 
eletivos, do que prOpriamente nas pessoas do 
povo. 

Quem ousaria,neste momento,· examinar 
qual seria a situação do Sr. Fernando Collor 
de Mello não fora ele guindado à cabeça das 
pesquisas? Estaria· o PRN tendo essas ade
sões? Estariam suas fugas dos debates serido 
louvadas? Estaria obtendo prestígio, do qual 
desfruta neste instante, sem essas pesquisas? 

Então, Senhores, a verda~ é que toda e 
cn;alquer pesquisa se insere no cé!nte,xto social 
e oferece ele"mentos para fenôr,neoos-- diría
mOs nós ~o campo .da psicologia s,ocial. Num 
paíS onde as idéias nem sempre puderam 
crescer~ onde os ideários-cederar,n lugar ao 
fisiologismo, onde.mt,.~i~as vez~ o q1,1erer ven
cer é mais importante que pensai; Í1um país 
como esse, Srs. Senadores, é óbvio que o 
estar em primeiro lugar em uma pesquisa é 
muito mais do que o -1=anto da SE:reia. 

Mas, dizia eu, e repito agora, porQue este 
é um dado importante, que as pesquisas, a 
despeito de suas divulgações' se tOrnaram tão 
negativas para os cimdidatos rião favorecidos 
de imediato; têm uma qualidaéle excepcional 
e essa qualidade tenho dissertadO para diver
sas pessoas que me entrevistam, como esta 
manhã, para uma emissora do Rio Grande 
do Sul. Explico eu que, pelo fenômeno das 
pesquisas. as pessoas que são atraídas guar
dam tanto semelhança entre si que logo o 
povo poderá distinguir o caráter do candidato 
e a qualidade do seu ldeário oU a inexistência 
do seu ideáiió exatarriehte -peJas ádesões rece-
bidas. ' · 

Se há candidatos que recebem adesões tão
somente proletárias, há também candiatos 
que recebem adesões sementes no topo da 
pirâmide socíal; a adesão capitalista- adesão 
forte, através de uma boa situação do empre
sariado que, muitas vezes, justifica também 
uma boa situação no cenário político nacional. 
E, assim, o canto da sereia, que ora soa aqui, 
ora soa ali, vai permitindo uma definição para 
que o povo brasüelro, afinal de contas, possa 
examinar a qualidade dos que postulam aPre
sidência da República. 

Há candidatos como Ulysses, que todo o 
Brasil conhece! Há candidatos como Aure
lfano Chaves, qUe o Brasii_todo conhece-! Há 
um candidato como Paulo Maluf, que até já 
gerou a existência de um verbo de significado 
tão discutido! Há, na verdade, candidatos tão 
transparentes, bem ou mal transparentes, que 
é passivei, de logo, fazer-lhes um juízo sobre 
suas probabilidades de conduta na gestão da 
coisa maior, na gestão pública, _no cargo maior 
dentrO do contexto polític_o desta Nação. 

Mas outros candidatos são desconhecidos, 
ou porque tenham dirigido rapidamente pe.._ 
que nos Estados, como é o caso do Sr. Fernan
do Collor de_Mello, _Governador de um Estado 
pequeno, inserido na nossa sofrida região e 
nem teve tempo de ser o Governador do seu 
Estado tantas foram as oportunidades que 
desfrutou ein mais de 50 viagens para fora 
do Pais. ASsim pôde. ficar póuco no País, ser 
pouco visto, pouco analisado. Quem é Fer~ 
nando Collor de MellQ? De repente, surgiu esse 
cidadão na_mfdia eletrônica, levadO nas costas 
das grandes audiências das enormeS .redeS 
de televisão dê IÍ.õssO PàíS. Ás suas faces maiS 
secretas, essas ~o erâm conhecidas. Como, 
num deterOilnaao EStado1 Vamos aferir quem 
é Fernando Collor de MeUo para conceituá-lo 
senão pela qualidade dos que lhe aderiram 
aos desejos de chegar à Presidência da_ Repú-
blica? ' ~ - -. ' _, · 

Então, se ~ pesqUisaS têni um aspeda de
veras negatiVO, ·é Ve.rdadé "que elas também 
possibilitarõ e5sâ seJeç'ãO, atravéS das adesões 
declaradas, e que, Íinalrrienté fo[mâm o perfil 
de um cidadãO que foge aàs debates. 

O Sr. Aureo MeDo - Permite V. ~ um 
aparte? _ 

o SR. CID SABÓÍA DE CARVALHO
Com todo o prazer, Senador_Aur~o Mello. 

O Sr: Atn'eo· Mello - É uma grand_e ale· 
gria para· min'l apartear V. Ex'., que é, sein 
dúvida alguma, Um' dos expoentes intelectuais 
desta Casa. E-as'palavras de V. EX são réal~ 
mente convincentes e. profundamente vérdil· 
deiras. Há um processo até de heteros-suges
tão, de. sugestão em massa, até de hipnose 
coletiva no que concerne a essas pesquisas. 
As pesquisas para uma população desorien· 
tada, que estava desacostumada a um grande 
pleito majoritário, co_nstituem, assim, um parâ
mel:!o, w:n foguete lur;nlnpso sol4!do na noite, 
para -que el~ ,sigax:n. c;o:mo se fossem Uma 
almenar~ nos tempos antigos, aquela !ui que 
alumiava, na escuridão das trevas medievais, 
os caminhos doS viandantes, ·o rumo dos ca
minheiros. Dou eSte-- detalhe meio medieval 
em homenagem, em reverência à cultura ex
traordinária, sem desmerecer os demais, do 
nossO (Juerido Senador Antênio Luiz Maya. A 
realidade é que V. Ex- está ferindo um ponto 
profundamente_ verdadeiro. Essas pesquisas, 
na minha modesta opiriião, deveriam ser proi~ 
bldas, elas passam a ser, inclusive, um alto 
negócio para empresas e instituições. Há um 
processo de escamoteação _da verdade _eleito~ 
ral, que antigamente não se processava. So
mente a grande pesquisa nacional, que era 
o pronunciamento das Limas, decidia quem 

estava na ponta, quem merecia realment.l? ser 
eleito e sufragado pelo povo. Muito obrigado. 

~O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado a V. ~ Acolho o seu aparte em 
meu discurso, para dar a ele o toque de saPiên
cia-e de eloqüência com que V. Ex" me brinda, 
no momento em que permaneço na tribuna. 

Mas, Senador Aureo Mello e Srs. Senadores, 
há um aspecto tarilbéin--ri'IL!ito interess-ante 
à Sér eXaniinado: é qUe pesquisa; na verdade, 
il.ãO deveria ·ter primeiro ou· segündOJUga-r; -
ao qUe sei, as pesquisas devem ser lidas cienti
ficamente. Pode ser que um s_egUrido luQar 
seja mais importante que um primeiro, ou que 
um terceiro seja mais importante que um se
gundo ou até mesmo que um primeiro,- de
pendendo dos,objetivos _das pesSoas pesqui
sadas e no universo da luta ·em que foram 
colhidas pela informação devidamente detec
tada por esse ou por aquele instituto. 

Pesquisa deveria ser, entendo eu, aquele 
instrumento que ficasse em mão dos interes
sados para uma _competente análise._ Já falei, 
aqui, que sou üm homem de comunica·ção, 
e pesquísa, para mini, deixou em minha inen.te 
uma terrfveJ imagem do lbope. Àquele tempo, 
as emissoras de rádios contratavam os lugares 
que deveriam ter nas pesquisas, e por esses 
lugares buscavam os seus anunciantes. Pes
quisa era:o instrumento que se levava a agên
cia de publicidade para que se justificaSse 
àquela agência a destili.àção de suas melhores 
verbas para aquele órgão-de comuniCaçã-o; 

-Agora, no sistema ·eleitoral, a pesquisa é, 
antes de mais nada,.Um instrumento de propa
ganda. É a mfdia eletrônica quem a utiliza 
para viabilizar oll pa.rà inviabilizar uma ou mais 
candidaturas. Há, na- verdade, na pesquisa, o 
sentido inequívoco-da propa·ganda. E é nisso 
que devemos pensar. 

Agora mesmo, e de modo sábio, o Supetiãl' 
TribUnal Eleitoral acaba de permitir às emis
sOras de ·rádió e de televisão que escolhani 
livremente os candidatos com os quais dese
járil gerar-determinados debates. Muito bem, 
e_Ssa é a liberdádeJ_Mas havemos de convir 
-que ú.rh ~candidato, por exemplo, que não agra
de a_os órgãos de cornunici)çáo, suponhamos 
que defenda uma tese por um novo sistema 
de distribuição-de canais, esse cidadão estaria 
liquidado~ pelo menos diante_ do público que 
se utiliza da telecomunicação, dos órgãos de 
comunicação de massa e que utilizam a co
municação a distância: _a telecomunic_ação. 

A Constituição acaba de alterar :.uni Pouco 
o sistema de concessão de canais. Mas supo
nhamos que urii" dOS candidatos tivesse uma 
posição mais definida por uma ruptura dessa 
ordem juridica estabelecida na Constituição 
e se comprometeSse com uma ainda mais 
avançada que permitisse um Critério de esco
lha, consultando as entidades de classe do 
País. Esse{! um assunto a meditar. 
. Não estaroos contra a posição do Tribunal; 

pelo_ contrário,. ela e a mais liberai, ela é a 
que ~onsagra __ mais a liberdade de comuni
cação, e por isto deve ser aplaudida, ao mes
mo tempo em que se gera nas populações, 
principalinerit.e no eleitorado, a vigilância do 
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comportamento ético desses órgãos, porque 
não será ético, não será moral a exclusão de 
determinados candidatos, pela ausência de 
cqmunhão de interesse com os empresários 
que atuam no setor. - -

Afanai de contas, Srs. Senadores, havemos 
de convir que os órgãos de comunicação são 
empresas comerciais como toda e qualquer 
empresa comercial. Qualquer órgão de comu
nicação tem a empresa c-omercial que detém 
o direito de exploração daquele canal. Há o 
lado jornalístico, há o lado artístico, há o lado 
criativo, há o lado mais intelectual, mas tudo 
isso faz parte da exploraçao da empresa. A 
empresa em si é um ente comercial regido 
pelo Cóctigo Comercial e, ao mesmo tempo, 
regido pelo Código de TeJecomunlcações, nu
ma situação híbrida, mas sem que se fuja da 
predominância do aspecto de ente comercial, 
de empresa comercial e, como tal, lá estão, 
no s_etor de telecomunicações, empresários 
com interesses de lucro, tanto quanto os de 
revenda de automóveis, tanto quanto os repas
sa dores de açúcar e de álcool, tanto quanto 
os revendedores de gasolina, tanto quanto 
qualquer pessoa que atue no comércio a esse 
ou àquele título. E evidente que o empresa
riado nacional não se inclui na class_e baixa. 
Apenas os micro e os médio empresários es
tão localizados em uma classe média média, 
nunca na classe média baixa e, dificilmente, 
na classe média alta, porque ou estão na elas~ 
se média média ou via de regra, estão nas 
elites que são formadas exatamente por aque
les que, tendo iniciativa, utilizam o capital. Sa
bemos que a pirâmide social leva a seu topo 
aqueles que se promovem exatamente pelo 
que possuem, pelo património, pelos bens que 
foram acumulados ao longo do tempo. Quem 
diz a minha poslçáo social é a minha Decla
diz os interesses de classes, interesses. que 
subsistem nos çonflitos de classes - agora 
não estou me referindo a estamentos, mas 
às três classes: classe baixa, classe média e 
elite -,- os interesses são ditados, evidente
mente, pelos conflitos de caráter econômico. 
E isso fáéâitado, há rriUTto tempo, por aqueles 
que entendem não somente de Sociologia, 
mas entendem de outras ciências igualmente 
cabidas na área das de caráter social. 

O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO
Pois náo. Ouço o aparte de V. Ex', nobre -Sena
dor Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Nobre Senador, 
V. EX está tratando de assunto da m~Ior im
portância não apenas para o nosso País, mas 
para todo o mundo, para toda a humanidade. 
Entretanto, tem um valor especial para o nos
so País, por se tratar de um povo que não 
tem tanto acesso aos livros; milhões de analfa
betos não têm acesso aos jomaís; as tiragens 
de jornais são relativamente ridículas; o povo 
pobre não lê jornal, ele se vale, então, dos 
meios de comunicação eletrônica, comuni
cações que adentram aos lares de forma bem 

mais barata. Acho que todas as empresas têm 
direito de vender os seus anúncios, vender 
talvez, até a divulgação de notícias, mas não 
têm o direito de vender a opinião. A formação 
de opinião rião pode ser propriedade do dono 
do jornal ou da televisão. Há que se fazer como 
nos países mais adiantados, na França ou na 
Inglaterra, em que há um conselho da socie
dade que participa dessa überdade. De ma
neira que o dono, o empresário não tem o 
poder quase divino' de fazer a opinião pública; 
náo pode pertencer a uma só pessoa. Este 
seria um bem da coletividade. Tem que haver 
um conselho com representação de todas as 
composições sociais. Era este pequeno aparte 
que desejava dar a V. EX' Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO-
V. Ex' traz ao meu discUrso um dado muito 
importante: a opinião deve ser dada com cdté
rios éticos tão sérios que não s_e pode inserlr 
entre os produtos ofertados por uma empresa 
de telecomWlicação como a novela, como o 
espetáculo de música, como a exibição de 
um balé ou coisas semelhantes. Há um trato 
especial, quando a atividade se insere no as
pecto jornalístico. Uma empresa de telecomu
nicação está sujeita às regras comerciais, que 
ela é ente comercial, a um código de teleco
mWlicações, na medida em que atua nesse 
setor, mas está sujeita às regras atinentes à 
imprensa, quando de suas atividades mera
mente jornalísticas e, aí, se'g_era um problema 
mais profundo e, sobre ele, devemos meditar 
com mais profurididade nury1ã. outra ocasião,. 
porque a Presidência já me adverte do tempo 
decorrido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador, a Presidência quer adver
tir-lo de que o seu_ tempo está esgotado, mas 
é .de tal importância o seu di_sç~Q -que tenho 
que ser ufn pouco benevolente. Entretanto, 
para qUe possa atender aos inúmeros orado
res inscritos, pediria a V. Ex!' não desse mais 
apartes. 

~~·.·~SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO
Pois não! Por fim, Srs. Senadores. como gosta
ria de receber apartes e mais apartes e que 
este discurso despusesse de um tempo sufi
ciente para a denunciação da minha tese neste 
momento, mas o tempo ê mWto pouco. Que
ria, para enfeixar, apenas Chamar a atenção 
f!O ·que tange à propaganda subliininar. 

A prop~g~da subliminar á -um .dos ternas 
mais importantes da:- humanidade; ela pode 
levar um cidadão sem sede a beber uma coca
cola com o máXimo de sede, avidamente. A 
propaganda subliminar já foi inserida, inclu~ 
sive através do cinema, em quadros rápidos 
detectados pelo inconsciente do cidadão, mas 
não recordado pela sua mente ligada a sua 
atividade do super ego, a sua atividade do 
egO meramente consciente. Ficaria a percep
ção da publicidade subliminar, através do 
sUbsconSCiente ou do inconsciente, depen
dendo da utilização desse tempo para um co
nhecedor de psicanálise ou um conhecedor 
de psicologia, um cOnhecedor mais profundÕ 
do que eu. Mas a verdade é que a propaganda 

subliminar vai diretamente ao id, vai direta
mente ao inconsciente do cidadãO, utilizada 
de yários modos. 

No Brasil, hoje, a propaganda subliminar, 
nessa campanha presidencial, merece um 
exame mais profundo, porcjue está-vindo vinte 
e quatro horas-por dia, através dos programas 
mais diversos, através de um modo não mw'to 
honesto para com a sociedade brasileira. Tudo 
isso, Srs. Senadores, merece um exame mais 
profundo. _ 

Há vários tiPos de propaganda subliminar, 
mas no Brasil estamos recebendo verdadeiras 
induções, quase que às claras, mas sem per
der as características do subliminar. 

AdvirtO, quarlto a isso, nesta parte final de 
meu pronunciamento, esta tarde, aqui, no Se~ 
nado Federal. 

O Sr. MeJ,ra Fllho -Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. CID SABÓJA DE CARVAUIO V. 
EX tem o aparte, mesmo à revelia da Presi
dência, Porque, de vez em quando, ela se dis-
trai. -

O Sr. Melra Alho- Serei rápido. QuerO 
parabenizar V. Ex" pelo seu pronunciamento, 
esta tarde, no Senado Federal, como Senador, 
colega meu, como homem de rádio, colega 
meu, apenas para aguardar, com uma expec
tativa muito 9railde, que V. Ex" volte àS consi
derações sobre assunto tão importante. Co
nheço pesqUisa há quarenta e cinc anos, 
quaiJçlo exEirci a minha profissão no rádio. Dou 
a elas uma importância sem conta, porque 
acbo que os institutos de pesquisa são uma 
exigência dos tempos que estamos vivendo. 
Aplaudo todo o pronunciamento de V. Ex' e 
espero que V. Ex!' volte, numa próxima oportuM 
nidade, a tratar do assunto que, como V. EX 
acabou de dizer, merece um tratamento espe
cial. Muito_obdgado. 

OSR. cio SABÓIA DE CARVAUIO
A pesquisa,. nobre Senador Meira Filho, tem 
de mais importante a exigência de uma leitura 
científica ao invés de uma lnterpretação levia· 
na a serviço da mídia eletrônica. Com isso, 
encerro meu pronunciamento e prometo vol
tar, ainda, ao Senado, para abrandar esse as~ 
pecto. 

O Sr. José fogaça - Permite V. EX' um 
aparte, ainda que rápido e breve? 

os •. Cid Sabóia de Canralho -·Ou\:o, 
com prazer, o aparte de V. E:(>. 

O Sr. José Fogaça - Não quero perder 
a oportunidade do pronunciamento de V. Ex', 
uma vez que se trata de um tema palpitante, 
um tema premente, o tema da influência das 
pesquisas na opinião pública. Digo a V. EX" 
que sou daqueles que acreditam que as pes· 
quisas são um avanço técnico-científico no 
campo da irúormação. Como se trata de uma 
questão cientifica, respeito as pesquisas, ad
mito as pesquisas e, mais estimulo, prestigio 
e entendo necessárias as pesquisas. Quando 
estamos aplicando aos processos produtivos 
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a informática, a fotônica, a bfotecnologia, os 
novos materiais e tantas tranSformações no 
campo da ciência, seria remontannos ao pe~ 
riodo pré-histórico da informação se elimlná~
semos o instrumentos útil e eficaz das pesqui
sas de opinião. O que não é plausível e nem 
aceitável é a manipulação, a indução e a frau
de, mediante um plano de amostragem frau
dulento, falso e indevido. Mas, para isso, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, bem l~ml!ra 
V. Ex", particiPante ativo que foi na-confecção 
da matéria, a lei que aprovamos aqui, no Con
gresso Nacional, na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, dá instrumento_ efetivos 
de controle sobre o plano de amostra das pes
quisas, a metodologia apliC~da. Te mos ele
mentos hábeis e ágeis para o ccntrole de qual
quer desvio que se p~ yerificar. Os P~rtidos 
políticos são entes habilitados pela le1 para 
tomar conhecimento legal de todo o processa
mento, todo o levantamento de opinião feito 
pelas pesquisas, desde a coleta de dados, a 
coleta de campo até todo o processo de siste
matização dos dados. Portanto~ temos ele
mentos para controlar. Não vamos banir as 
pesquisas, vamos tomá-Ias decentes pela ~s
calização. Esta é a minha opinião. Obrigado 
a V. Ex' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
O aparte de V. Ex é uma síntese do meu 
discurso, que eu poderia usar como ementa 
ou prospecto. Agradeço a V. ~_a gen~leza 
d6 aparte que a tudo fe~ esclarecer, ma1s do 
que eu. __ _ .- . . 

Sr. Presidente, era o que tmha a diZer. (Mu1to 
bem!) 

DISCXIRSOPRON(Jf'fC/ADO PELO SR . . 
AURE0./1ELLO NA SESSÃ.O DE 
24-8-89 E Q(JE, ENTREOOE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PC!BUCADO POS· 
TERIORJI!ENTE. 

O SR. AOREO MELLO (PMDB -NA.. 
Para breve comunicação.) - Sr. Presidente, 
nobres Srs. Senadores, recebi o seguinte do
cumento: · · 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1989 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Aureo Mel/o 
Respeitosas saudações. 

Pela presente, tenho a satisfação de co
municar a Vossa Excelência que, na reu
nião realizada na redação da Gazeta do 
Brasil, dos membros das instituições cívi
cas que cultuam a personalidade e a obra 
de Getúlio Vargas, o nome de Vçssa Exce
lência foi indicado, e aprovado, por unani
midade, para orador no Senado Federal, 
dia 24 de agosto corrente, data que regis
tra o35o ano da morte do grande estadista 
que, a partir da Revolução de 1930, exer
ceu sobre a vida brasileira influênda mar
cante, pela precisão com que soube inter
pretar nossos anseios de renovação políti
ca, social e econômica 

Respeitosamente, subscreve-se o pa__'!f· 
cio e admirador. pela Legião Ovfca Oefú-

fio Vargas, _:__Lmz /gnácfo Domingues, 
Praça Jardineira nP 251403 (Telefone 
242·8529) 20251 -Rio de Janeiro, RJ. 

Sr. Presidente, para mim, isto constituiu 
uma grande surpresa, porqu~nto estou afas
tado da política do Rio de Janeiro, Estado esse 
que tive a honra de representar n,a Câmara 
dos Deputados. Ao mesmo tempo, e uma pr~
-va de que, na memória daqueles companhei
ros das grandes batalhas do Partido Traba
lhista Brasileiro ainda ecoa o trajeto da minha 
modesta atuação como legítimo representan
te da classe trabalhadora ou da classe média 
que participava da agreiniação em apreço. 

Falar nci nome de Getúlio Vargas, tentando 
defini-lo, é uma afirmação completamente 
ociosa, porque todo o Brasil conhece essa 
figura extraordinária, que reaJmente criou,_ na 
sua época, uma situação brasileira capaz de 
implantar ou de motivar as grandes popula
ções trabalhadoras para incentivo maior e para 
rumos superiores. 

Infelizmente, Sr. PreSidente, o tempo exíguo 
não me permite alongar as minhas palavras. 
Neste dia 24 de agosto, em que Getúlio Var~as 
prefertU dar um tiro_ no peito a sofrer a coaçao, 
o--espetinhatnentci, a diminuição de autorida
de que se estava exercendo sobr~ ;I~, não 
podemos deixar de recordar e~se epJsodJo 'lU: e 
é, para nós, realmente, um episódio dos mats 
expressivos. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me 
V. Ex um aparte? 

O SR. AOREO MELLO - Ouço V. Ex', 
com.muita honra. _ 

. O SR. MA()RO BENEVIDES - Nobre 
Senador Aureo Mello, trata-se de uma brevís
sima intervenção, porque sei que o tempo de 
V. EX~- é exíguo. Apenas para solidarizar-me 
com V. ~ pela homenagem que tributa neste 
instante ao inolvidável Presidente Getúlio Var
gas, aciuele homem a quem o País deve _assi
nalado,s !;>erviços, a defesa da soberania, a de
fesa das grandes teses nacionalistas e que foi 
um propulsor do desenvolvimento. Neste ins
tante, como homem do Nordeste, Iem_braria 
a V. Ex" que foi o Presidente Getúlio Vargas, 
assessorado naquela época pelo extraordiná
rio baiano Rôrnulo de Almei_da, que teve a 
visão dê propor ao Congresso Nacional a cria
çâo do Banco do Nordeste do Brasil, dentro 
daquela simultaneidade de objetivos, um ban
co comercial e um banco de desenvolvimento, 
que, em 37 anos de ininterrupto funcionamen
to, tem prestado relevantes serviços à Região 
Nordeste, ao Polígono das Secas. E se deve 
essa infciativa cio grande Presidente Getúlio 
Vargas, esse homem que nos habituamos a 
ac;lmirar e que, também por essa obra, agora 
destacada no pronunciamento de V. EX', está 
a mereCer de nós. nordestinos, e de nós, brasi
leiros, o reconhecimento, a gratidão e, neste 
instante, o preito de nossa saudade. 

O SR. AOREO MELi.o - Muito obriga
do, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. AOREO MELLO - Ouço V. Ex' 
com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre .Senador Aureo Mello, a Presidência 
lembra que V. EX-' está fazend9 -uma breve 
c_omunicãÇão sem apartes. 

Nós temos que fazer a votação da Ordem 
do Dia! 

O SR. AOREO MELLO -Nobre Presi· 
dente, V. Ex" há de convir que fui, sem querer, 
regimentalmente prejudicado, porque eu ha
via permutado a minha inscrição com a do 
Oõbre Senador Ronaldo Aragão e, no entanto, 
V. Exl', por um lapso, deu a palavra ao Senador 
O/avo Pires, e me prometeu 15 minutos na 
tribuna, após esse orador. 

Então, eu pediria a V. Ex" apenas, já que 
estou sendo também transigente nessa ques
tão que violou um direito meu, me permitisse, 
uma vez que não estou netn falando, estou 
apenas fazendo o meu discurso na base de 
apartes ... 

O Sr. Ney Maranhão - permite V. ~ 
uni aparte? -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- S. Ex" está inscrito e pode falar depois. 

O Sr. Melra Alho- E o Senador Meira 
Filho? 

O SR. AUREÓ MELLO - V. Ex' assim 
não me vai deixar falar! Estou querendo ape
nas fazer o meu discurso, çomo é direito e 
·é.tlco. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- V. Ex~ faça o seu discurso~ por obséquio, 
e não dê mais apartes. 

O SR. AOREO MEU.O - V. Ex' vaf·me 
desculpar, Sr. Presidente, mas mantenho o 
meu discurso, considerando incondusa a mi
nha homenagem ao Presidente Getúlio Var
gas. E este discurso, eviden~'!lente, é algo 
que não posso deixar de fazer, numa hora 
em que se está recordando a data em que 
Sua Excelênda-deixou o mundo dos vivos. 

Acho que o Senhor Presidente GetúJio Var
gas foi, realmente, um homem marcante no 
Brasil, um homem que criou a nossa side.. 
rurgia, a Petrobrás, a Eletrobrás, um homem 
que criou uma legislação trabalhad~ra. Acho 
que, à época em que Sua Exceiênda foi Presi
dente, V. ~ há de convir, ele foi realmente 
uma figura carismática. Peço a V. EX', Sr. Presi
dente, me inscreva para o çiia de amanhã, 
porque vou falar sobre, o Presidente Getúlio 
Vargas, já que não posso fazê~lo no dia de 
hoje, quando fui cerceado do meu direito. Des
ço da tribuna. 

O.SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~Y._Ex" se inscreva, então. 

O SR. A ORE O MELLO -Já estou inscri
to, Sr. Presidente. 
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D!SCURSOPROI'iU!YCIADOPELOSR. 
AUREO MELLO NA SESSÃO DE 
25-8-89 E Q(JE, ENTI?EGUÉÃ REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POS
lERJORMENTE. 

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronunc:ia o seguinte discursõ) - Sr. PreSi
dente, eminentes Srs. Senadores, dou, neste 
ensejo, continuidade às palavras que ontem 
proferi, por delegação da Legião Ovica GetúTio 
Vargas, da Legião CíVica 8 de Outubro, da 
Uga Feminina 24 de Agosto, da Legião Gvica 
5 de Julho e do GrémiO 19- de Abril, todos 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
guilhotinado pela exigütdade do tempo, em 
que não pude concluir e nem acatar os apartes 
dos Srs. Parlamentares que desejam comigo 
c_omemorar a memória do grarlde Estadista 
brasileiro Getúlio D.ornelles Vargas, a quem 
devemos e a quem deve o povo da nossa 
terra, antes de ma!s nada, a implantação da 
siderurgia brasileira, a Petrobrás, a Eletrobrás 
e também a legislação trabalhista, que gerou, 
na sua direção, a gratidão das grandes popula_
ções nadonais, outrora tratadas à pata de ca
valo, e cujos direitos impostergáveis de seres 
humanos eram relegados a um plano secun
dário, antes da visão extraordinária daquele 
que foi um dos pró--homens desta República. 

GetúliO Vargas, levado à contingência de 
praticar o suicídio, num ato que os psfcólogos 
classificam como um ato de agressão, porque 
todo suicida é um agressor, foi, sem dúvida, 
um estadista extraordinário que, embora 'trazi
do ao poder através da ditadura, que é o caldo 
dé cUltura daqUeles que acham que as suas 
idéias devam prevalecer a ferro e a fogo. Getú
lio Vargas depois, com o desenrolar da Histó
ria, mostrou a evolução e o aperfeiçoamento 
dessas idéias que ele; primitivamente, acredi~ 
tava fossem as certas, as idéias perfeitas para 
gerir a sociedade. 

Getúlio Vargas, através do seu carisma e 
da sua inteligência, procurou estabelecer um 
clima de harmonia dentro do regime capita~ 
lista, dando oportunidade a que os mais po
bres não ficassem tão pobres quanto antes 
e os mais ric:os também n.So tivessem abala
das a sua estrutura e a sua condição, compa
tível com o grau de instrução, de educação 
e de evolução de um País egresso da escrava
tura, originário de uma colonização oriunda 
de prisioneiros degredados e que, finalmente, 
através de uma miscigenaç.l'lo, com vistas ao 
aperfeiçoamento do ser humano, alcançou o 
extraordinário patamar que hoje portamos, 
que é o de um País em plena fase de desenvol
vimento, capru: de atingir um ponto de evolu
ção que permita que tenhamos uma socie
dade harmoniosa e feliz, otirnista e positiva, 
visando a fellcidade de todos e o aperfeiçoa
mento espiritual de cada um, que é, sem dúvi
da, o objetivo colimado e a luz no fim do túnel 
que nos permitirá, um dia, alcançar a condição 
de seres humanos aperfeiçoados. __ 

Sou daqueles que entendem que o ser hu
mano é dos mais frágeis e dos mais agres
sivos. E por ser frágil é que é agressivo. No 

rnpment_o em que, perseguido pelas adversi
dades da natureza, ele tem quase que uma 
obrigação_ de devolver os recalques, de devo!

- ver as agressões da Sl,la condição de fragili
dade de carne e osso, que parece diante de 
qualquer objeto bruto e material mais sólido 
e mais violento da própria natureza. E admi· 
nistrar bem e contribuir para essa evolução. 

Delegado pela L.egião Ovica, Getúlio Var
gas, pela Legião Cívica, 8 de outubro, pela 
Uga Feminina, 24 de.~gosto, pela Legião Ovi
ca, 5 de Julho e p_elo Grêmio 19 de abril, 
no ·Rio de Janei_ro, _ instituições_ as quais não 
conheço e que, em reuniáo promovida às vés
peras da data do suicídio de_ Getúlio Vargas. 
entenderam de me atributr a delegaçáo de 
ser o porta~voz daquela saudade e daquela 
gratidão do grande_ Estadista brasileiro, não 
me furto, Sr. Presidente e Srs. Senadores. de 
-trazer a minha palavra para dizer que sempre 
vejo em Getúlio Vargas uma prova da coragem 
do povo brasileiro e da tentativa de propor
cionar, principalmente aos mais ,humildes, o 
bem-estar material que ele está longe ainda 
de alcançar mas que deu, com Getúlio Vargas, 
oS seus primeiros passos para que saísse das 
dificuldades maiores e atingisse a situação em 
que hoje estamos. 

Atribuo, em grande parte à explosão demo
gráfica da nossa gente, ao crescimento violen
to e não planejado da população brasileira, 
a situaçllo de dificuldades e o descalabro em 
que os Governos têm-se encontrado, sem po
der sçlucionar. Mas também responsabilizo 
por esse fato- a megalomania daqueles que 
não sabem compreender as necessidades_ dos 
humildes, daqueles que tratam o ignorante 
como lliTfa alimária, esquecidos, porém, de 
que cada cidadão tem as suas validades e 
de que, às vezes, num simples analfabeto, de 
mãos calosas, vemos um virtuose do trabalho, 
um profiSsional inspirado, quer numa tarefa 
de operário, quer numa atividade relacionada 
com as artes. 

-Fui da geração que assistiu ao E~do Novo, 
vi GetUlio Vargas, por duas vezes, visitar a mi
nha terra, o Estado do Amazonas. Falei pes
soalmente com S. Ex', quando era apenas um 
jovem de 21 anos e Deputado Estadual, líder 
da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, 
na Assembléia Legislativa do _Amazonas, ao 
lado de Plínio Ramos Coelho. Getúlio me im
pressionou pela profundidade da sua visão, 

_ com aquele_ olhar penetrante que parecia até 
perfurar a_ -alma dás_ pessoas, atingir o imo 
de cada um, o pensamento de qu_em com 
ele dialogava, 

Getúlio, quando veio pelos braços do povo 
cont~:a,riou as agremiações partidárias, derru
bando as muralhas e as barreiras _que impe
diam o s_eu retomo ao poder, fazendo como 
se fosse um grande caudal que aluísse as bar
ragens, para fmalmente exercer a demo-cracia 
e o poder que realmente exerceu. 

Vinha com a sua mente amadure<:ida, aper
feiçoada, conseqüência da experiência do so
frimento e do exílio, das decepções e também 
das alegrias que lhe porpordonaram as pes
soas, na sua fragilidade e na sua gratidão. 

Pontos fudamentais que atinjo, que erijo, 
que destaco-de toda a sua passagem pelo 
Governo, são precisamente a legislaçãÕ traba
lhista, que os seus adversários atribuem às 
mais diversas origeni e na qual se observa 
a presença de Undolfo Collor, avô do atual 
çandidato CoJJor, que está nas manchetes e 
nos ibopes da vida, 

A presença ~de grandes auxiliares. como o 
seu antigo Ministro do Trabalho, Marcondes 
FeiTaiQue nãci eia o Gadelhá. E ainda nomes 
incrive!s no campo· da capa citação, no âmbito 
do Direito, dos transportes a da comunicação, 
como o Sr. Lourival Fõntes. Homens de uma 
visão extraordinária, inclusive no setor das Ar~ 
mas, como bem lembrou o Senador Ronaldo 
Aragão, General Goes Monteiro, que segundo 
rezal)l aqueles que o conheceram,- pot trás 
do seu etilismo, era homem de uma visão 
extraordinária no campo militar e ao qual se 
deve, sem dúvida, o comando da repressão 
à desagregação brasileira observada naquele 
tempo: 

Digo e cito as palavras de Getúlto, já na 
sua fase de e_volução maior, na segunda etapa 
do seu Governo, quando preferiu dar um tiro 
no coração a ceder às violências e às contrarie
dades àquilo_que a lei estipuJava. Cito as suas 
palavras finais: 

"Precisam sufocar a minha voz e impe
dir a minha ação para que eu não conti
nue a defender, como sempre Clefendi, 
o povo prlnclpaJmente os humildes. Sigo 
o destino que me é imposto. Era-escraVo 
do povo e hoje liberto para a vida eterna. 
Mas esse povo de quem fui escravo não 
mais será escravo de ninguém. Lutei con
tra a espoliação do Brasil. Lutei contra 
a espoliação do povo. T en_hQ lutado de 
peito aberto. Serenamente dou o primeiro 
passo no caminho da eternidade e saio 
da vida para entrar na História." 

São Sr.- Pfe5idente, textos que os inimigos 
de Vargas atribuem a terceiros, mas que têm 
a sua chancela, que têm o· seu nome-e ele 
será descrito com letras de sangue e, até prova 
em contrário, foi Vargas que assim fez para 
referendar, através do seu cadáver, da sua 
morte, a sjnceridade destas afirmações. 

O Sr. Meir.t Filho- Permite V. E)(' um 
aparte, nobre Aureo Mello? 

O SR. ÁUREO MELLO - Com muita 
honra concedo um aparte ao nobre Senador 
Meira Filho. 

O Sr. Meira FDho - Parabenizo V. Ex' 
por relembrar hoje a figura do saudoso Presi
dente Vargas, que foi, sem dúvida, um dos 
maiores estadístas do Brasil. Vivi as cenas trau
matizantes do suícidio de Vargas no Rio de 
Janeiro, como homem de rádio, naquela épo
ca, trabalahando na Rádio O lobo. Não esqueci 
e tenho certeza caro Senador e Srs. Senado
fP.S, que o povo brasileiro não esqueceu Getú
lh > Vargas. Getúlio participa e participará pere
n ~mente da memória da História do Brasil. 
f1)i sem dúvida, um dos maiores Estadistas 
do Brasil, e repito com plena convicção, que 
o nosso povo nãõ esqueceu Getúlio Vargas. 
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Lembro com respeito, admiração, até com 
uma espécie de dedicação, tudo que ele fez 
pelo Brasil. Evidente que encontrou uma ferre· 
nh~ oposição. Mas atravessou galhardamente 
tudo que se ofereceu de_ contra a Getúlio Var
gas, e, prestou, sem dúvida, grandes serviços 
a esta Pátria. V. Ex"- aCábOU- de lembrar da 
carta-testamento de Getúl.io Vargas uma frase 
que não esqueci atê hoje. No dia de hoje, 
por uma coincidênc:ia histórica, também se 
comemora o "Dia do Soldado", e GetúJ{o foi, 
sem dúvida, um grande soldado dQ Brasil. 
Quando ele deu seu próprio sangue contra 
a desgraça da calúnia e do ódio, a frase de 
Vargas, um vaticínio, é atual nos dias de hoje, 
mais atual hoje do que nunca, quando diz:" 
o povo, de quem fui escravo,_ não será mais 
escravo de ninguém". E estamOs _tendo a pro
va nesta atmosfera que vive ó]}osso País. Para
béns Senador Áureo Mello. V. ~ faz muito 
bem em relembrar a figura exponencial do 
grande brasileiro que foi o Presidente_ Getúlio 
Vargas, a quem neste momento, rer_tdo as mi
nhas homenagens. 

O SR. ÁCJREO MELLO-Nobre Senador 
Meira Filho, entendo que Getú11o Vargas cum
priu a sua missão na etapa em que viveu. 
Acostumei-me desde jovem a admirar os prin
cípios cristãos condensados no preceito de 
"amai-vos uns aos outros". 

Con:sderiterilehtê, e-do meu ldeário aplaudir 
e apreciar tod9 cidadão que deseje o amor, 
que deseje o bem-estar da Humanidade, que 
a evolução do ser humano, que deseje o oti
mismo e a primavera, e que lute para que 
caminhemos na dlreção do preceito bíblico 
de que o homem foi f~lto à semelhança de 
Deus. 

Acho que Getúlio Vargas, trazido através da 
subversão do cüreito, com uma revolução pro
curou cumprir de maneira satisf~ória _aquilo 
de que o povo brasileiro ne<::essitava, que era 
e é sua evolução e o seu aperfeiçoamento 
para caminhos melhores, para o bem-estar 
material, e para o seu aperfeiçoamento espi
ritual. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Pennita V. EX 
um aparte? 

O SR. ÁUREO MELLO - Terei muita 
honra, em conceder o aparte ao nobre Sena
dor Ronaldo Aragão, que ontem_me honrou 
com a permuta para que eu pudesse falar 
M data en) que Getúlio Vargas saiu do mundo 
dos vivos. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Sena~ 
dor Aureo Mello, V. EX' é um trabalhista antigo 
- não um trabalhista de hoje - , que viveu 
o tempo de Yargas. Eu não vivi, mas lembro
me do meu avô, que era udenista ferrenho, 
mas admirava Vargas. E conheci o grande 
Presidente vamos, através da leitura, inclusive 
das leituras de Carlos Lacerda, o ~eu grande 
inimigo. Conheci os dois períodos do Governo 
Vargas através da leitura: o do Estado Novo 
e do período democrático. Poderíamos falar 
de Vargas e só isso justificaria a sua passagem 
pela história_ da política nacional: criação de 

Volta Redonda - esta tira o Bri"lSil da subser
viência dos_ laminados e do jugo das grandes 
potências. Se I)ão bastasse a~criação de Volta 
Redonda, lembraríamos Vargas pela criação 
da_s Leis Trabalhfstas, para a época adiantadas, 
como bem citou V. ~ Nobre Senador Aureo 
Mello, 35 anos já se foram do suicídio de Var~ 
gas, e o Brasil, hoje, encontra-se quase que 
na mesma situação política. É necessário que 
este País conheça um novo Yargas, para tirá-lo 
da sltua_çªo em que se encontra. 

O SR. ÁCJREO DE MELLO -Acredito, 
como disse, Sr. Presidente, que Getúlio Var
gas, criador_da_P~trg]::m!!ls, criador de VoltaRe
donda, criador da Eletrobrás, criador da legis
lação social, homem que manteve e_ste País 
sem maioreS derramamentos de sangue, que 
teve também auxiliares, violentos sem dúvida, 
represso~§--~-~~ -~i;_«:r que atê indignos, 
porém, ·que procurou sempre se aperfeiçoar 
na sua condição de ser humano. 

Monteiro Lobato tambéin, um grande escri
tor brasileiro, meu Patrono na Academia de 
Letras de Brasília, por todos nós conhecido, 
quando inídou a sua trajetória literária o fez 
críticando oJeca Tatu, o pobre pária da lavou· 
ra, e depois, à medida em que o tempo foi 
passando, que a sua mente se foi clareando, 
que ele foi aperfeiçoando a sua capacidade 
de observar, concluiu que o Jeca Tatu, ao 
invés de ser um_ simPles-pregutçoSo, um ma
landro e um individl!o sem ambição, era wna 
vítima da doença, da desorganização social, 
dos tatuíras, da falta de planejamento de um 
país que ficou para trás na marcha econõmica 
e financeira do tempo, em função da circuns
tância de não haver entrado, cOm a coloni
zação portuguesa e c-cm a coloniZa-ção latina, 
naquela época de evolução, no período da 
máquina e do petr6leo, a qual, por um mero 
acaso, por simples acidente, coube aos povos 
germânico e saxónico, çfando oportunidade 
de, através do dinheiro, do capital e da evolu
ção material, chegarem à evolução espiritual. 

Infelizmente, o ·organismo de que somos 
feitos não pode sobreviver se não houver o 
bem-estar material impre-scindível para que 
eJe_ se possa voltar para as coisas do espírito, 
para as coisas do intelecto e para as coisas 
da evolução. 

- É muito difícil a um homem que mora num 
casebre, a um País que se defronta c_om a 
mais torva miséria e a concorrência externa. 
é muito difícil ter tempo para estabelecer uma 
ação que permita a felicidade material de to
dos o..c; seus ftlhos. Por esta razão, todo aquele 
que contnbuir com amor para o bem-estar 
da nossã gente estará colocando tijolo nessa 
pirâmíde Ou nesse edifício, que irá agigan
tar-se como exemplo e como, a marc;ha para 
o futuro, que tem por objetivo dar uma socie
dade e _ ~rt:'J~ humanidade brasileira e quiçá 
internacional, onde a nossa condição de fragi
jidade seja ultrapassada por uma lata evolução 
intelectual, que nos dê ensejo a compensr es
sas fragilidades, _através de um poderio mental 
que corresponda a um organismo feito não 

de aç:o, não de ferro, não de bronze, mas de 
diamante, que é a matéria mais dura exi_s~ente 
no nosso Planeta, sem perdei', coin ã_s- SLias 
cintilações_ e rev_erberações, a condição f~:~nda
mental de beJ~a. que é o caminho que deve
mos perlustrar, no qUal devemos caminhar, 
para que o- que fizermos seja realmente à se
melhança dos seres superiores que habitam, 
sem dúvida, nos mistérios do infini~, e qUem 
sabe, sem dúvida, reSolvendo, assim, o próprio 
mistério da vida, que s_e rrie afigUra uma gran
de interrogação no princípio e uma grande 
interrogação no fim, com ó sofrimento e o 
aperfeiçoamento de permeio. -

Bençãos a tl, Qetólio Vargas, se pmventt.lfa 
'exista a alma, esse material inconsútil, esse 
material, se assim poderemos paradoxalmen
te falar, a ti, Getúlio Vargas, que ajudaste o 
povo a se aperfeiçoar e a melhorar um_ pouco 
mais, dizemos da nossa gratidão. Que outJ:os 
líderes venham, desde que motivados pelo 
amor, para atingir essa fmalidade, à qual me 
referi, e que foi a tua, em todo o tempo ·que 
viveste. . . . _ 

Muito obrigS.do Sr. Presidente e Sr_s.~Sena
-dores. (Muito berl1! .Palmas.) 

DOCUME!'ITO A Q(JE SE REFERE O 
SR.AUREOMEUOEMSEUD/SCURSO: 

SUldD!O, O FIM DA ERA DE CiETÚUO 

Luiz Adolfo Pinheiro 

Há 35 anos, na manhã de 24 de agosto 
de 1954, o presidente Getúlio Vargas suicida
va-se cqm ·um tiro no coração no seu ~rto 
do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para 
não ser novamente deposto pelos militares, 
como ocorrera em 1915 e nem_ para licen
ciar-se do cargo ou renunciar definitivamente 
como exigia a oposição PolitiCa, especialmen
te a União Democrática Nacion.al {UDN). 

O tiro no peito, era a resposta de Getúlio 
Vargas a to_dos que exigiam a sua saída do 
governo, por causa do _críme que o chefe de 
sua própria guarda pessoal, Gregório Fortu
nato, mandara executar contra O' jornalista 
Carlos Lacéttla, da Tribuna da Imprensa, na 
noite de 5 do mesmo mês d~ agosto. No aten- _ 
tado, Lacerda e_sçapara com um ferimento no 
pé, mas um dos tiros matara O Major Rubens 
Vaz, da FAB, o que desencacteara ~_!ma verda
deira rebe1ião na Aeronáutica -- depois na 
Marinha e nO Exército - contra o 'governo 
e o Presidente. 

~ O segundo governo Vélrgas, inidii~ô êm 
1951, já. vinha enfrentando dificuldades políti
cas e- militares desde o início. Lacerda havia 
obtido da Câmara uma CP!- pafã investigar 
a origem e oS fuitdos do jornal (J]tima Hora, 
de Samuel Wain~r, que se diziam oriluldos 
do Banco do Brasil em empréstimos favore
cidos, com· o b-eneplácitO de Vargas. em 1954, 
o Presidente tivera de demitir o ministro do 
Trabalho, João 9c_>lliart,_p~~ ~ausa de um ma
nifesto de coronéis, inconfoiTI]ados c"o_tn a po
lítica do minsitro com oS Sindica1\Stas, espe
cialmente o ~urnento de 100 -por-cento no 
salário mínimo. em 1954, a UDN tentara o 
lmpeachment constitucional de Vargas, nega
do pela Câmara, por 136 votos a 35. 
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Mas o estopim da crise maior fora o aten
tado ao jornalista Carlos Lacerda, ferrenho ad
versário do governo. O atentado em si já indig
nara a oposição civil e milltar e chocara a 
opinião pública, pela morte do major da FAB 
e de um policial que perseguira os pistolefros, 
em Copacabana. E a sjtuação se agravou rapi
damente quando dois pistoleiros presos -
Alcino Nascimento e Oimério de Almeida -
denunciaram Gregório Fortunato comO autor 
e mandante do crime. 

Assim, o atentado chegava ao próprio Pa.Já
cio do catete. A crise agravou-se dia a dia 
com novos fatos, revelações e denúncias. O 
ministro da Aeronáutica, Nero Moura, demi
tiu-se. A oposição exigia a renúncia de Vargas. 
Brigadeiros fizeram manifestos no mesmo 
sentido, depois apoiada por almirantes e, final
mente, por generais. O inquérito policial-mi
litar, comandado pela Aeronáutica no Galeão, 
apertava o cerco ao Catete. Qu_eríam ouvir 
Benjamin Vargas, irmão do Presidente. 

Getúlio, então com 72 na os, portava-se com 
serenidade mas dizia que não renunciaria. Na 

, madrugada de 24 ele convoca reunião do Mi
nlstérlo no Catete. Cada ministro dá sua opi
nião. Getúlio concorda apenas vagamente, em 
uma. licença, se a ordem fosse mantida. Mas, 
de volta ao Ministério da Guerra, o ministro 
Zen6bio da Costa fica sabendo que os gene
rais não se conformam apenas com a licença. 
Querem o afastamento definitivo do Presiden
te. 

Vargas é informado pelo irmão, Benjamim. 
Recolhe-se. ao seu quarto. Às 8h 30m, ouve-se 
um tiro. Todos correm e encontram Getúlio 
Vargas agonizante. __ Horas antes, ele enviara 
João Goulart ao Sul com um documento para 
ser lido se algo lhe aconteces.s_e. Jango s6 
abriu o envelope quando soube do suicídio. 
Era a famosa carta-testamento, onde se lê: 

"Precisam sufocar a minha voz e impedir 
a minha ação, para que ei.J não continue a 
defender, como sempre defendi, o povo e prin
cipalmente os humild_es. Sigo o destino que 
me é imposto. Era escravo do povo e hoje 
me liberto para a vida eterna. Mas esse povo 
de_ quem fui escravo não mais será escravo 
de ninguém. Lutei contra a espoliação. doBra
sil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto. _Serenamente dou o 
primeiro passo no _caminho da eternidade e 
saio da vida para entrar na História." 

1930 -A REVOLUÇÃO INACABADA: 
Getúlio Vargas está fazendo falta ... 

Os grandes vultos da História da Humani~ 
dade sobrevivem às gerações futuras, pelos 
exemplos semeados. E o que se verifica com 
a personalidade de Getúlio Vargas, o maior 
estadista da América Latina, no Século XX. 

Voltando o nosso pensamento para exceJsa 
figura de Getúlio vârgas, neste momento cru
cial da nacionalidade, quando o povo brasi~ 
leiro se prepara Para eleger o futuro Presidente 
da República, dentre uma dezena de candi
datos, urna visão ainda mais clara de seu lumi
noso desempenho histórico, tanto mais bri· 
Ihante aos nossos olhos, quanto mais de longe 

se contempla a trajetória de sua existência no 
Brasjl e nas Américas com sua política de "boa 
vizinhança". 

Ninguém, realmente, ao longo deste século, 
exerceu sobre a vià_ª_ brasileira influência tão 
positiva como Getúlio Vargas, quer pela preci
são com que soube interpretar nossos anseios· 
de renovação política, social e económica, 
quer pela sabedoria com que, incansavelmen
te, buscou todas as formas de afirmação na
cional; quer, finalmente, pelo extremo des
preendimento com que emoldurou a página 
imortal de sua mensagem - bússola exata, 
orientação permanentemente válida para o 
Bro!sil guiar seus passos, hoje e amanhã. 

Comandante-em-chefe de uma Revolução 
Popular que havia empolgado o Brasil, das 
pororocas do Amazonas às coxilhas d~ Rio 
Grande do Sul, na mesma hora, sob os aplau
sos de todas as camadas da comunidade bra
sileira, a obra que inaugurou em 1930 é, sem 
'dúvida alguma, o próprio marco inicial do âr· 
duo e irreversível processo de modernização 
em que se empenha ainda hoje o povo bra
sileiro. 

Como .cüria, mais tarde, Oswaldo Aranha: 
-"O Brasil era, então, uma terra parada, onde 
tudo era natural e simples; não conhecia nem 
o progresso, nem as leis de solidariedade entre 
as classes, não conheciaas grandes iniciativas, 
não se conhecia o Brasil. Nós o amávamos 
de um é!: _forma estranha e genérica, sem ne
nhuma consciência de nossa realidade. Foi 
Getúlio Vargas que abriu para o Brasil a cons~ 
ciência das coisas, a realidade dos problemas, 
a ç:erspectiva dos nosSos destinos. Ao primeiro 
lance ele viu que a grande maioria dos bragj~ 
leiros estava à margem e_ a outra parte estava 
a serviço daS _explorações estrangeiras. E, en· 
~~_esse espírito' que conhecemos, retempe
rado do drama da fronteira, se alargou nos 
estudos e se multiplicou na generosídade de 
seus sentimentos, trazendo uma cruz:ada que 
não está marcada no tempo e não tem hori
zonte ftXado- que é a reintegração dos brasi
leiros pelos brasjjeiros no seu próprio destino". 

O Brasil não esquece - nem esquecerá, 
jamais - que até a ascensão de Getúlio Var
gas o problema social, era, no Brasil, um mero 
caso de Polícia, e que uma das primeiras ini
ciativas do chefe da Revolução de 1930, foi 
a criação do Ministério do Trabalho, passo 
decisivo a que muitos se seguiriam depois, 
a ponto de, sob importantes aspectos. a nossa 
legislação trabalhista equiparar-se às mais 
avançadas do mundo. 

Não por acaso os trabalhadores e os assala
riados das classes médias o acompanharam 
em todos os -momentos, como, ·aliás ainda 
hoje, reverentemente, se inspiram nas suas 
palavras, na sua mensagem e no seu exemplo. 

Nnda no dia 1 (, de Maio de 1954, mesmo 
cercado de pressões dos agentes dos trustes 
intemacionãis, adVersários do pan-america
nismo, depois de anunciar os novos níveis de 
salários, que tanta gn'ta então provocavam em 
gananciosos setores do alto empresariado na
dona] e estrangeiro, Getúlio não vacilou em 
reaflfrnar, de maneira altiva e corajosa, seus 

compromísSos, que sempre honrou, com os 
trabalhadores do Brasil. 

"Como vedes - disse Getúlio - tudo o
que depende da ação do Governo, no âmbito 
de suas faculdades constitucionais, tem sido 
feito paraque não faltem amparo e aSSJ"stência 
às massas trabalhadoras. Todas as medidas 
que dependem de aprovação legislativa têin 
sido propostas no COngresso para qU-e Se con
vertam em lei. As promessas que vos fiZ estão 
sendo cumpridas. As dívidas que contraí com 
o povo estão sendo resgatadas. tenho r~ali
zado por vós tudo o que posso e tnai._s do 
que posSo. Não me perdoam os que me que
riam insensível diante dos fracos, injusto para 
com os humildes. Continuo, entretanto, ao 
vosso lado. Mas a minha tarefa está termi
nando e a vossa apenas começa. O que já 
obtive ainda não é tudo. Resta ainda conquis
tar a plenitude dos direitos que vos são devidos 
e- a satisfação das reivindicações impostas pe
las necessidades. Tendes que pross_eguir na
vossa luta ·para que não seja malbaratado o 
nosso esforço comum de mais de vinte anos 
no- sentido da reforma social, mas, ao contrá
rio, Pârã quetesta seja consolidada e aperfei
çoada. Para isso, não cabe nenhuma hesitação 
na escolha do caminho que se abre a vossa 
frente. Não tendes armas, nem tesouros, nem 
contais com as influêncfas ocultas que movem 
os grandes interesses. Para vencer os obstá~ 
cuJos e reduzir as resistências é preciso unir
vos e organizar~vos; união e organização deve 
ser o vosso I é ma." 

Corajoso, ria· extensão plena da Palavra~ ~ 
no limite extremo do que se pudesse exigir 
de um Chefe de Estado, nas condições de 
nosso País, na defesa dos postulados da Jus
tiça Social, assim, também, era Getúüo Vargas 
diante dos compromissos assumidos com a 
comunidade em seu conjunto, no sentido da 
promoção do desenvolvimento e do bem-es-
tar comum. -

Ninguém, realmente, teve que submeter~se 
a tantas e _tão __ duras provas de tenacidade 
quanto Getúlio Vargas, na procura e no impul
so ao aproveitamento de nossos recursos pc
tendais, para a industrialização do País, em 
termos condizentes, em toda linha, com os 
anseios gerais de recuperação do tempo para 
a definitiva emancipação económica e política 
do Brasil. 

Data, com efeito, dO próprio início de seu 
primeiro Govenío eSse esforço moderniz.ador 
de nossas estruturas, o apoio decidido, firme, 
permanente, ao nascente empresariado na
cional, dentro de um quadro geral, onde a 
maior parte do, parque_ fabril, aqui instalado, 
pertencia e era explorado pelos trustes interna· 
danais. Assim era, inclusive, nossas centrais 
de energia elétrfca, os serviços telefónicos e 
telegrãficos, ·as ferrovias, os serviços públicos 
os mais diversos e setores económicos de vital 
importância, tudo comprometendo nosso 
progresso e a própria soberania nacional. Foi, 
então, sob o estímulo e a proteção de sua 
política, pronunciadamente nacionalista, des
de o instante primeiro de sua posse, que, cedo, 

.esse panorama começou a mudar. 
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Regulando uma vasta e impoJ1é!ntí5sima 
matéria do mais alto interesse.d.e.n.ossa Segu~ 
':_ança e soberania _naç:ionais, o Código de 
Aguas, então elaborado, estendeu como que 
uma vasta muralha de proteção ao nosso po~ 
tenci_al hidráulico, só assim colocado a salvo 
da cobiça estrangeira. E fÕi, sem dúvida, gra
ças a essa iniciativa de salvaguarda dos inte
resses nacionais que o Brasil. logo em segui
da, pôde não somente passar para seu domí
nio dezen_as de companhias _estrangeiras de 
eletricidade, conseguiu, também, e principal
mente, levantar em privilegiados pontos de 
suas bacias hídricas, as grandes centrais esta
tais de que hoje se orgulha. 

Estãdista na mais larga visão, de porte que 
raramente surge na história dos povos, _Getúlio 
Vargas não poupou atenção a todos os gran
des problemas nacionais. E assim procedeu 
sem perda de tempo, embora não contasse 
a pleno alcance os meios materiais e as condi
ções políticas para realizar o que a NaçãO re
clamava. Em 1931, em menos de um ano 
após sua c:hegada ao Poder, já tinha encami~ 
nhado medidas para a descob~rta de nosso 
petroleo, providências que então anunciou à 
Nação e que oito anos mais tarde re!!]Jltar.am 
na lo_calização nos campos da Bahia, as jazidas 
onde ainda hoje recolhemos grande parte da 
produção nacional. 

"Eu não ignorava a extensão do empreen
dimento, nem desconhecia as dificuldades a 
vencer- diria Getúlio, ..... ic:_tarde, em 1950, 
em sua campanha eleitoral, na terra natal de 
Rui Barbosa. Mas era pre_ciso avançar. Era in~ 
dispensável superar a descrença e o desânimo 
de muitos, dobrar as resistências, não raro 
estranhas aos interesse$ nacionais, que se le
vantaram -como se levantaram- no come
ço dos trabalhos e posteriormente." -

Eleito, coerente com a sJJa campanha, fiel 
às suas palavras de que "quem entrega o seu 
petróleo aliena sua própria soberania", Getúlio 
Vargas, irmanado com o povo brasileiro numa 
campanha memorável. não vacilou em arros
tar a sanha dos que nos queriam eteniarnente 
dependentes dos manipuladores dos mono
pólios Internacionais. j::- o monopólio estatal 
do petróleo aí está, na soberba afurnação na
cionalista que expressa na Petrobrás, marco 
fundamental de nossa emancipação econÕ· 
mica e, hoje, uma das maiores empresas do 
mundo. 

Estabelecidas com precisão política, sob 
seu governo, as bases do processo de moder~ 
nização do Brasil, a instalação da grande side
rurgia deveria ser, nessa mesma linha de 
orientação _nacionalista, uma das metas prefe
renciais -de sua ação. E; assim foj,_çle fato, corn 
o pronto ingresso do Brasil sob sua liderança, 
na era da industrialização d~ suas fabulosas 
jazidas de ferro e de manganês. 

Inaugurando nossa entrada nos grandes es~ 
quemas mundiais do aç_o, aí está Volta Redon
da, portentoso fruto de sua h_~ilidade política 
e de sua firmeza patriótica, à ~t!,l_ra da II• Gut;rra· 
Mundial, e sobre cujos alicerces a .Nação tenl 
podido apoiar todo seu avanço no campo de 
sua industrialização. Aí está a Vale do Rio Doce, 

como inó_mera$_ outras iniciativas suas, para 
dizer que é exatamente na estru_turação de 
grandes empresas estatais, nos setores funda
rhéhtais de sua economia, que o Bragjl deve 
apoiar a- esttatéQia de seu desenvolvimento 
integral e de sua emanapa:ção definitiva, o 
êSfõrço de sua prosperidade interna e de sua 
projeção corno potência, nas Américas e no 
mundo. 

Patrono inconteste do Nacionalismo, des
bravador incansável de todos os caminhos do 
fOrtalecimento de nossa independência, ao la
do de s_ua condíção inconfundível de intransi
gente ad,vogado da justiça social, de estadistas 
em igual em nossa história, na Compreensão 
dos problemas fundamentais do trabalhador, 
Getúlio Vargas foi, também, Siiigular e incem: 
parável _na atenção e- na so!ícitlide diante de 
todos os interesses efetivamente legítimos, 
realmente justos, respeitáveis e válidos de to
das as ~classes so_çiais,_ sem _discriminações. 
Jndustria.ís, pecuaristas, agricultores, comer· 
ciantes, profissioilais liberais - a todos Getú
lio Vargas procuroU atender e a todos serviu, 
sempre empenhado em harmonizar as reivin
dicações setoriais com_ a causa maior, do pro
gresso· material e soda! do povo bras_íleíro. 
Janiais alguém cudou com maior eficiência 
dos interesses gerais da segurança nacional 
no que ela tem de mais autêntico, não só 
exaltando por todos os meios o esp1rito de 
brasilidade, como, também, promovendo mo
vimentos de tão profunda significação, como 
a "Marcha para o Oeste", a criação da Funda
ção Brasil-Central ~ _àa Superintendência de 
Valorização da Arna.zôniª· Tudo isso~ ao lado 
de um permanente apoio à obra de moder
nização de nossas Forças Armadas, a ponto 
de have~rmos podido participar da guerra con· 
tra o naif~facismo em condições honrosas,· 
nutria-afirmação marcante da vocação demo
crática e do ideal de paz do povo brasileiro. 

Mais de três dé<:adas são transcorridas de 
sua morte, a imagem de Getúlio Vargas é pre
sença que sente-Se, cada vez mais, identificada 
com a própria alma nacional, presente em 
cada lance_ do povo brasileiro, na mesma pers
pectiva do _desenvolvimentO independente e 
da Justiça Social, de que hoje nada, nem nin
guém, a preço algum, poderá desviar a traje
tória histórica do Brasil. 

Getúlio está fazendo falta ... 

Na atualidade, com um Governo sem credi
bilidade, sem competência, não é mais possí
vel esconder a triste realidade brasileira, 

A Nação passou ã_ viver li.ufl, cao_s geÍlera~ 
Jizado. E isso pode ser constatado quando se 
percorre os noticiários, e s.e. vê que, de Norte 
a Sul, o Brasil está coalhádo de greves, que 
os governantes não conseguem a tãq sonhada 
austeridade, e os governantes por sua vez, se 
rebelam, não se conformam e não acreditam 
na palavra de Sarney e de seus-comandados, 
por falta de credibilidade. E o resultado aí está: 
á ferida aberta nas relações._ entre o povo e 
o -governo. O corte fcii tão profundo e sem 
uni adequado tratamento que já ameaça gan· 
grenar ... 

Como_ conseqüência, também deixa seqüe
las no meio empresarial, que permanece des
crente e temeroso com a. c.opcretização q_u 
ameaça das medidas que emariamc do Palª-do 
do Planalto para tentai- devolver à Nação a 
trilha da "normalidade" - pelo menos ei'n 
parte, pois já vão longe as recordações que 
o povo tem do dia em que a_ N<:~.ção _viVei.! 
esses tempos... . 

Sinceramente, não é !Uc3is pçssível escon
der a triste realidade da situaÇão brasileira. 

É notória a incapaciade de Samey_e de Seu 
ministério, comp-osto de homens medíocres, 
salvando-se aqui os titulares das pastas milita
res e a ministra do Trabalho. 

O governo vive intoxicado pelos desmora
lizados "golpes" do bando de puxa-sacos e 
mulheres escarradeiras que rondam O Palácio 
do Planalto, ond~ só se trata de cambalachos 
políticos, das ne9ociatas e das grandeS e es
candalosas si!1fcuras. 

A verdade é que precisamos de um presi" 
dente da República para dar uma contra-mar
cha P"-ra salvar o Brasil da Imoralidade e da 
falência - isso vai acdhtecet ã 15 de noverp
bro, sem dúvida, com a eleição de um homem 
da têmpera e das convicções de Getúlio Var-
gas! - -

ClETIÍLIQ YAROAS, BRAZIUANISTA 
E PANAMERICANISTA 

Na qualidade de chefe do Governg_proVí
s6iio da Revolu_ção de 1930, Getúlio .Vargas 
sempre demonstrou suas simpatias e convic
ções pelo brasilianismo e o panamericãf!~~l_!lõ: 

Ao nomear Pedro Ernesto, Prefeito do então 
Distrito Federal, Getúlio fez; duas recomenda
ções, que foram aceltas e cuffipridas. - -

A primeira recomendação, foi a referente 
às coristruÇ:ões d_e escolas h9.rnenag~3!!dO OS 

21 EStados da Federação. Daí1 su.rgindo as 
esco]as Amazqna~, Pará, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Mato Grosso, Bahia, SãO Paulo, 
Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande dõ Sul, Ala
goas, Santa Catarinaj Paraná, P"~auí, Sergipe, 
EspíribSãri.to; Rio de Janeiro ... 

A segunda recomendação, como paname
ricanista, Getúlio Vargas determinou a cons
trução de escolas em homenagem a?J_ pZifses 
das Américas. Dar surgindo_ as _escolas Argen
tinà, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Equador, 
Venezuela, Colômbia, Panamá, Nicarágua, 
Costa Rica, México, Cuba, E"stados Unidos,_ 
Guatemala, Bolívia, HondUras... - -

Todas as escblas acima, ainda estão em 
pleno funcionamento, em homenagem aos 
Estados da Federação e aos países das_ AméM 
ricas. 

São fatos reais, que alguns "histoiia"dores" 
malandramente escondem ga: opiriião públíca 
e que estão merecendo a aten~o da juven
tude contemporânea, ludibriada pelos "'Picare-
tas", da nossa hjstória. . . . . •. 

Outro detalhe bastante importante _e__ opor
tuno; havia muito te.mpo era a idéia de Getúlio 
Vargas articular um movimento para acabar 
com o jugo europeu em certas partes da Amé
rica Latina. As Guianas deveriam ser desliga
das da tutela inglesa, francesa e holandesa 
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As Malvinas (Falklands) deveriam ser incorpo
radas ao território argentino a que pertenciam 
de fato. As_chamadas grandes Antilhas forma
riam países independentes e as outras ilhas 
se"riam entregues a nações sul-americanas. Os 
Estados Unidos poderiam ficar com as mais 
setentrionais. 

Idéias justas e humanas, de vez que Salivar, 
San Martin, Washington e Lincoln eram os 
vultos da América espanhola e da América 
do Norte que GetúJio Vargas mais admirava. 

Como se vê: ainda mais urgente do que 
ensinar a juventude a ler os bons livros de 
autores consagrados é o problema de ensinar 
os autores consagrados a escreverem bons 
livros, para a juventude ler. Esse, o problema 
urgente ... 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
DIRCEU CARNEIRO NA SESSÃO DE 
25·8-89 E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERiA PUBL/CAÍXJ POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. omCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, e Srs. Senadores, venho, hoje, à tribu
na do Senado para tratar de um assunto que 
é de muita relevância para o povo brasileiro, 
pois se trata de uma das questões que mais 
o indignou: a impunidade. E é exatamente 
sobre essa questão de impunidade que quero 
tratar, hoje, aqui, talvez até num sentido de 
pedir soco/TO, tanto aos Senadores e Parla
mentares sérios deste País, como à própria 
sociedade brasileira, através das suas repre
sentações. 

Como sabem os ilustres Senadores -por
que foi aprovado aqui, neste Plenário-, presi
do, há quase dois anos, uma Comissão Parla
mentar de Inquérito que trata da apuração das 
irregu]aridades p.or ocasião das importações 
de alimentos no período do Plano Cruzado, 
e essa Comissão Parlamentar de Inquérito to
mou para si o propósito de não passar recibo 
aos desonestos e aos velhacos que desopram 
as funções públicas que ocupam muitas vezes 
e causam urna indignação à sociedade brasi
leira e, para isso, tomou um conjunto de pro
cedimentos que não são os tradiclonais de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas 
que são necessários para se fazer um trabalho 
que atenda a esse objetivo de apurar os fatos, 
de realizar um inquérito sobre as questões que 
se tem dúvida. E, tleste mister, trabalhou du
rante quase dois anos, mais de dezoito mil 
páginas foram processadas e estudadas, fo
ram criados cinco bancos de dados no Proda
sen, contendo informações sobre os cinco 
principais produtos que nortearam o conteúdo 
principal da investigação, que foram: carne, 
milho, arroz, lácteos e peixes. 

Por outro lado, ouviu mais de sessenta pes
soas. Convocou o Tribunal dê- Coat-as--da 
União, todo o seu assessorarnento, em deter
minado período, com mais de quarenta edito
res investigando todas as entradas dos produ
tos Importados nos portos brasileiros e por 
via terrestre. 

Depois de ter feito todo esse trabalho com 
o máximo cuidado, com seriedade, com dedi
C!!ção, com o apoiO" total da assessoria, que 
se dedicou muito a isso, ouviu pessoas daqui 
e, inclusive, de fora, Fui, pessoalmente, a Bru· 
xelas e ouvi a alta direção do Mercado Comum 
Europeu no setor agrícoJa, para examinar exa
tamente se o Brasil não tinha sido também 
uma das Vitimas de uma fraude ocorrida lá, 
que introduzia carne do norte europeu e a 
reernpacotava como se fosse produto do Mer
cado Comum. Verifiquei que não foi o caso. 

Mais uma vez. encerrados praticamente os 
trabalhos e com um assédio muito grande 

_ da imprensa, houve declarações e algumas 
delas feitas por mim, no sentido de que jamais 
apontei qualquer indiciado ou antecipei, em 
qualquer aspecto, a decisão do relatório ou 
que a Comissão iria adotar, porque isso_ seria 
totalmente inviáVel e impossível e, quando 
não, isso fora __ da ética e fora do ç_omporta
mento que se deve ter em relação a essa que sR 
tão, muito particularmente em relação ao Pre
sidente da CPI. Mas fiZ declarações. E uma 
delas, que foi objeto de uma intervenção do 
nobre Uder RonanTfto, neste plenário, numa 
sexta-feira que já-passou, díz:ia o seguinte: 

-"Seflundo o Senador" :...__ que sou eu 
- "em entrevista concedida ao jornal O 
Globo, no dia 9 de agosto de 1979, os 
ex-Ministros da Agricultura, Fazenda e 
das Minas e l;nergia, na época, respecti
vamente, fris Rezende, Dílson Funaro e 
Aureliano Chaves não estão totalmente 
isentos de culpa. Ele afirmou que o envol
vimento do único que permanece no Mi· 
nistério, Íris Rezende, foi por omissão." 

Este foi o trecho, o único que tem qualquer 
referência dessa natureza, que motivou o pro
nunciamento do nobre Líder Ronan Tito, com 
a intervenção de vários Srs. Senadores que 
estavam presentes na oportunidade e que par~ 
ticiparam com apartes. 

Esta declaração eu flz, assumo e repito aqui, 
para que fique bem claro. Não estão totaiR 
mente isentos de culpa os Ministros das Pastas 
nas quais ocorreram os fatos que apuramos. 
Não estão porque é da responsabilidade cons
titucional, legal de cada Ministro responder pe
lo que acontece dentro de sua Pasta. Portanto, 
não estão, nem estes que citei, nem os outros 
cjue não citei. 

Por outro lado, o Ministro Íris Rezende teve 
muita omissão nesse aspecto. Afirmo o que 
foi dito pelo jornal, fiel à minha observaçao. 
[sto, no meu entendimento, não é calúnia, não 
é leviandade e não é qualquer coisa que não 
esteja dentro do papel de um Representante 
do povo brasileiro que investigou, examinou 
documentos, examinou irregularidades, cons
~tou_ e; __ provo_u, porque _.está escrito- e doeu-- -
mentado. 

De modo que quero aqui considerar extra
vagantes, despropositadas e impróprias as ob
servações que fez o nobre Líder em relação 
a essa declaraçllo que foi a única referida nes-

se pronunciamento e a ónica da qual tomei 
conhecimento, que tratava especificamente 
sobre essa questão que ficou vazada, em ter
moS que achei muito impróprios como uma 
observação que coloca, vou repelir, com a 
maior veemência, essas insinuações levianas. 
Não se trata de insinuações_, trata-se de afirmaR 
ções! Não se trata de leviandade, sustento! 

Mais adiante, da mesma forma, em relação 
ao Ministro Dílson Funaro, sobre o qual, pelo 
exame feito em todos os documentos, não 
pesou nenhuma acusação de qualquer forma, 
a não ser certa responsabilidade indireta, uma 
vez o que ocorreu foi na sua Pasta, disse_ o 
nobre Senador Ronan Tito: 

''Vamos ·respeitar, p"elo menos, os mor
tos, porque; se temos a leviandade de 
estar lançando o título de corrupto a qual
quer um, sem a rilenor prova, as pessoas 
que fazem isso são, no mínimo, levianas." 

No qu_e trata o conteúdo desse discurso, 
não houve nenhuma acusação pessoal de cor
rupção ·em relação a essas figuras, apenas 
uma citação genérica, que não os compro
mete, somente diz da sua responsabiliade, que 
sab"em eles melhor do que nós e sabe, tam
bém, o povo brasileiro, que os Mi~stros são 
responsáveis e têm que responder pelas suas 
Pastas e pelo que acontece dentro delas. 

Ó Sr. Mar,~ro _Benevides- Permle-me V. 
EX um aparte, antes de passar a outra ques
tão?_ 

O SR. DmCEU CARNEIRO -M.s, pas
sada essa questão, começamos a ter uma 
enorme dificuldade de avançar no encaminha
mento do relatório final, que deve ser apre
ciado, porque já foi discutido. Resta apenas 
ser votado pela Comissão Parlamentar de In
quérito. 

Antes de entrar na outra questão, quero ou
vir o nobre Senador Mauro Benevides. 

-O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Dirceu Carneiro, se presente estivesse nes
te Plenário o eminente Líder Ronan Tito, certa
mente a S. Ex' caberia a tarefa de explicar 
a V. ~ e à Ca"sa as razões que o levaram 
à tribuna naquela sexta-feira, que não foi a 
sexta-feira 13, para se reportar aos trabãlhos 
levados a efeito pela Camisão_ Parlamentar de 
Inquérito, -que tem V. EXi' como Presidente e 
que aprecia fatos ligados à Importação de ali
mentos.. Coincidentemente, estava eu presen
te neste mesmo Plenário naquela manhã. Pelo 
que pude aprender- V. EX' naturalmente está 
compulsando as notas taquigráficas e vai en
contrar o meu apa_rte ao nobre Líder Ronan 
Tito~ o Uder do PMDB, na sua manifestação 
na tribuna, çe$mente assaltado pela dúvida 
ou, mais do que a dúvida, pela indignação 
de que S. Ex' se tomou aqui, quando ouviu 
mencionados os nomes dos Ministros Dílson 
FWla-rO~frls-Relend~ e Aureliano chav"es CornO 
naturalmente coniventes nesse processo-de 
importação de alimentos, o que S. Ex' preten
deu foi deixar muito clara a sua posição de 
que qualquer acusa_ção antes da conclusão 
dos trabalhos da CPI seriam condusões que, 
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a seu juízo, pareciam apressadas em relação 
a três homens públicos de indiscutível preemi
nência. Um deles, certamente, desfrutando, 
neste momento, do reino da bem~aventuran
ça, no caso, o Sr. Dílson Funaro, que, quando 
vivo, integrou o Partido a que V. Ex' agora 
se ftllou, o Partido da Social Democracia Bra
sileira. 

Portanto, cheguei até mesmo a interferir, 
expressando a minha supresa pela inclusão 
do Ministro fris Rezende, a quem conheço 
aproximadamente há 25 anos e em_ cuja vida 
pública sempre encontrei aquela posição cor
reta, equilibrada, como Deputado Estadual, 
como Prefelto de Cioiânia, como Governador, 
sem que qualquer mácula pudesse atingir a 
sua trajetória como líder político, hoje proje
tado para exercer um cargo no escalão gover
namental. A intenção do nobre Uder Ronan 
Tito e foi Isso o que pude aprender na breve 
inteivenção de S. Ex~ naquela manhã foi a 
de o Senador aguardar a manifestação con
clusiva da CPI e, antes disso, não enveredar 
por um caminho que pudesse, antes do tem
po, atingir aqueles cidadãos que -tinhãm sido 
ou -seriam apontados no relatórfo final da Co
missão Parlamentar de Inquérito. Era essa res
salva que pretendia fazer em relação àquele 

que foram chamados para colaborar no traba
lho que a Comissão e_stava faz_endo e afrrma, 
com_o está afirmando, que houve omissãg, __ 
creio que realmente V. ~ não merece ser 
adjetivado como leviano. E das três pessoas, 
duas pelos menos, com elas mantenho o rl)e
lhor relacionamento, ·que são o Ministro !ris 
Rezende e o ex-Ministro Aureliano Chaves. 
Não faria também a aleivoSia de considerá-los, 
desde logo coniventes com qualquer tipo de 
corrupção. E parece que pela palavra que V, 
Ex" está uSando até agora também não o fez; 
mostrou em alguns casos que acha que a_ 
conclusão da CP! é omissão, porque, assim 
como no Exército todos os r~1J]_?_mentos mili
tares,- de todas as Armas, começam pelo pri
meiro artigo ~do "O Comandante é o único 
responsável por tudo que se faz ou deixa d_e fazer 
na sua unidade", assim também nós. Ministros 
que jáfomoS, sabemos que temos a r~~ 
büidade até como ordenadores de despesas. E 
uma casa é caract:enZar a Possível até armadilha 
em que certos Ministros podem ter caido, no mo
mento em que assinaram certos documentos, 
e outra é chamá-los, de logo, de corruptos, o 
que pareCe (jUe o -senadOr ~u Oineiro em 
nenhum momento os chamou. 

discurso que V. Ex!' comenta neSte instante, O SR. DIRCEU CARNEIRO - Em nu-
ausente que está o eminente Líder da nossa nhum momento. Es~ publicado entre aspas, 
Bancada, o nobre Senador Ronan Tito. ---inclusive no jornal. 

OSR. DmCEU CARNEIRO- Nobre Se· 
nadar Mauro Benevides, V. EJé' há de convir 
comigo que, se o nobre Uder Ronan Tito e 
mesmo V. Ex!' consideraram que foi precipi
tado e, quem sabe, impróprio o pronuncia
mento que dei à imprensa e que acabei de 
registrar, julgo não ser impróprio por conhecer 
os fatos e, também, como eles não eram acu
satórios, eram apenas genéricos e definindo 
responsabilidades, não seria apropriado tam
bém classificar a observação des_se Senador 
que, embora não nominado aqui j:ieSsoalmen
te se referia à entrevista que concedi a Globo. 

'De modo que não _é um fato considerado 
impróprio que vai justificar outro, de ~hama~ 
um Senador de leviano ou irresponsável. Não 
posso acolher, em hipótese alguma, essas 
considerações, nos termos em que (oram co_~ 
locadas. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex~ me 
concede um aparte? 

O SR. DmCEU CARI'IEIRO- Concedo 
o aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jadlas Passarinho- Nobre Senador 
Dirceu Cãrri.eiro, acho, em primeiro lugar, que 
V, Ex!' dá um testemunho que merece a nossa 
atenção e o nosso respeito, porque as COmis
sões Parlamentares de Inquérito estão sendo 
tidas como absolutamente inócuas, quando, 
na verdade, se compulsarmos os resultad~ 
finais das Comissões, vemos que elas contri· 
buem bastante para apurações de verdade e 
param nisso porque não temos forças_ ~ecu-
tivas. Então, quando V. Ex" mostra o numero 

. de pessoas que foram ouvidas, os técnicos 

O Sr. Jarbas PassarÚ~ho - En~o. ~u 
estava_ tarrtbém presente quando ouvt o ~IS
curso_ do nobre Senador Ronan Tito, inclusive 
um discurso emo~ionante, porque S. EX esta
va tomado de uma comoçãO que se traduzia 
na sua repulsa. É possível a isto~ sim, que 
num improviso S. Ex". possa ter __ aumentado, 
exagerado certa adjetivação que V. Ex"., com 
razão, agora expõe. E a pergunta final. que 
eulbeiaria: se nós, Senadores comuns, dispo
mos do Relatório. Era a pergunta que eu faria 
a V. Ex!' sobre o relat_ório ftnéll da Cof!lissão. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -~Quero 
novamente reafirmar que as observações fei
tas- e elas foram específicas e bem sucintas 
- estão entre aspas no jornal. Elas dizem 
que Os Ministros não estão totalmente isentos 
de -culpa. Foi _uma declaração com todo o 
cuidado, porque aqui não há nenhuma acusa
ção. Nem está qualificando a dimensão da 
culpa. 

De modo que pode ser uma culpa muito 
leve que não merece mais que uma observa
ção. Ou pode ser uma culpa n;~s grave que 
mereça um enquadramento. ~ e <?utra 'fl!~s
tão. Partircularmente com referenc1a ao Mims
tro Íris Rezende, as observações falam que 
S.Ex' foi OmiSsO em muitas questões, e esta 
observação vem do conhecimento qu: .toda 
a imprensa brasileira deu dessas maténas e 
que precisavam ser investigadas. . 

O próprio Palácio ~o ~anal.to determmou 
que se fiZesse uma s!ndJcâncta; a. P~fr_?br~s 
determinou que Se fiZesse uma smd1can_c1a; 
a Polícia Federal fnstaurou um fnquérlto. De 

modo que diversos órgãos foram acionados 
neste sentído. E eu, cjue julgo o Ministro frts 
Rezende bem informado, suponho que S.Ext 
tenha tido conhecimento dessas questões. E 
não posso imaginar, em hipótese alguma, que 
fOsse um -minlstro--initl iilformado, portantO, 
desconhe<:endo o que a própria imprensa 
denuncia_va, ~r que_ n~o tomou nenhu~a pro
vidência. De modo que foi arrazoado nesta 
colocação que fiz àquelas observações. 

Quero prosseguir, Sr. Presidente, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex" já têm 
o relatório? 

O SR. DmO'!U CARI'IEIRO --Sim, já 
temos o relatório. E quero prosseguir agora 
exatamente nes_sa questão do relatório que 
o nobre Senador Jarbas Pas_sari_nho acaba de 
levantar. Agora vêm as questões mais graVes. 
Até o momento são os debates parlamentares 
que podem ter, como falou o nobre Senador 
e líder Jarbas Passari_nho, _ c.onot_ações até 
emotivas ou emocionais do momento. 

O desdobra_ine:nto, suponho que ele não 
seja dentro do mesmo ambiente dessa emo
donalidade. Não pudemos apreciar no dia 16, 
quando foi marcada a votação desse relatório: 
Foi apenas discutido naquele dia e foi solici
tado pelo nobre Senador Nabor Júnfor, aqui 
presente, vista do relatório, o que lhe foi conce
dido_ durante cinco dias, Vencidos os ci_nc;o 
dias, voltamos a nos reunir e o_ Senador Nabo r 
Júnior não pôde comparecer. Portanto, não 
tínhamos ainda o seu posicionamento. Assim, 
não foi passivei apreciar a matéria e ficou nova 
reunião convocada para o dia 24, ontem, 
quando apreciaríamos o relatório final. 

Ocorreu ontem um _episódio a que desejo 
fazer referência. O nobre líder Rona11: Tito, 
comparecerido à reunião, porque também é 
u_rn 9-os seus me_mbros suplentes, _fez observa· 
ções à comissão de modo muito imprório, 
considerando que o papel que está exercendo 
perante a sociedade brasileira é ridiculo, inclu
sive, taxando de ddfculo perante o_ ~nado. 

Ora, o que -nós procuramos fazer, além de 
apurar todos os fatos, foi estabelecer um en
quadramento, foi propor um enquadramento 
de cada um dos desvios cometidos, tentando 
qualficá-los e não só qualificando, como pecu
lato, advocacia administrativa, reponsabilida
de civil, coisas desse gênero, também propon
do que para quem cometesse tal lrregulari· 
dade sofresse tal penalidade pelas leis brasi
leiras. Aliás, lei é uma das_ coisas que é conos
co mesmo, com a Casa Legislativa a que per
tencemos. 

De modo que fizemos isso no sentido de 
avançar, especialmente para tentar recuperar 
a credibilidade que as Comissões Parlamen
tares de Inquérito estão tendo em relação ~ 
sociedade, a qual é muito baixa, especialmen
te para fazer jus à nova dimensão e responsa
bilidade que a Constituição atribui às Comis
sões Parlamentares de Inquérito. Com atribu
tos semelhantes aos Poder Judiciário, no que 
diz respeito às investigações. 

Isso não é só uma competência, mas é, 
também, um dever das Comissões Parlamen-
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tares de Jnquértto, que não podem chegar a 
um relatório apenas com terminologia, com 
termos técnicos, e apresentar Isso para a so
ciedade, porque a sociedade não tem condi
ções, não tem informações sufider:rtes para 
entender o que significam aqueles termos téc
nicos e qual a sua interpretação. 

Frzemos isso como Representantes do povo 
brasileiro e numa espécie de satisfação à so
ciedade daquilo que estamos fazendo aqui, 
e respondendo a um dos anseios mais justos 
da sociedade que tanto tem causado indigna
ção pela sociedade, que é impunidade. 

Nestas circunstâncias, nem inovamos, por
que outra Comissão Parlamentar também já 
havia utilizado isso, na égide da nova Cons
tituição. De modo que não é nem inovação. 

Creio que nós, do Parlamento, devemos fir
mar posição neste aspecto, porque isso jâ é 
uma das formas de desestimular o desvio do 
comportamento dos funcionários públicos ou 
dos homens públicos, de modo geraL 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Antes de 
avançar, ouço o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador 
Dirceu Camelro, 'queria infdalmente_ justificar, 
perante os nossos ilustres Pares, as razõ_es pe· 
las quais soltc!tei vistas ·do parecer exarado 
pelo nobre Senador Mauro Borges, relator da 
CPI destinada a "apurar as irregularidades e 
seus responsáveis pelas importaçóes de ali
mentos por órgãos governamentais. Até por 
uma razão muito natural, e não se tire nenhu
ma ilação de que estamos tentando procras
tinar ou proteger qualquer das pessoas que 
estão ali arroladas. A nossa intenção foi sim
plesmente conhecer melhor todos as peças 
desse processo, que, como V. Ex' declarou 
no seu- pronundamento tem 18 mil páginas. 
Ainda porque essa Comissão funcionou para
lelamente aos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Cof:tstituinte. durante dois anos, e, eviden
temente, a maioria dos seus membros fizeram 
opção pelo comparecimento diário ao plená
rio da Assembléia Nadonal Constituinte, que 
era a nossa obrigação primeira aqui, como 
Parlamentar. Então, a Comissão - graças à 
dedicação de V. EX' e do nobre Senador Mauro 
Borges, relator - funcionou quase que só 
com a presença desses dois senadores: V. EX"' 
e o nobre Senador Mauro Borges. Tivemos 
oportunidade, eu e alguns Companheiros, de 
comparecer a poucas sessões. De modo que 
o Relatório do Senador Mauro Borges, consti
tuído de mais de duzentas páginas, foi apre
sentado na quinta-feira da semana passada 
e a ComiSsão não teve tempo de analisar todos 
esses documentos. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Dia 16 
de agosto. -

O Sr. Nabor Júnior- Não houve tempo 
para deddir sobre o relatório que rea1mente 
imputava responsabilidade às figuras mais re· 

present.ativas do Governo e que já ocuparam 
funções na Administração Federal. Pedi vfsta 
para apresentar o voto em separado, que está 
sendo elaborado pela Assessoria do S_enado, 
sob a nossa orientação, e também para ter 
melhore_s condições de julgamento desse Re
latório, e não decidirmos sem o devido conhe
dment9 de todos os depoimentos e de todas 
as peças desse processo. Em segundo lugar, 
aduzirei algumas considerações a respeito da 
atuação do nobre Senador Ronan Tito na ses
são de ontem. Inicialmente. houve um enten
dimento com V. Ex~ e com o Relator, Senador 
Mauro Borges, no sentido de se abrir um novo 
prazo, paraque pudéssemos apresentar o nos~ 
so voto em separado, já que, por dever parti
dário, tive que me ausentar da Capital da Repú~ 
blica, indo receber o Deputado Ulysses Gui~ 
marães em meu Estado. Viajei na sexta-feira, 
retomando só na segunda-feira. Por isso não 
tive tempo de analisar todo o processo. V. Ex", 
então, abríu essa perspectiva de se apresentar 
esse Relatório na própria semana. De modo 
que estávamos seguros de qti.e havia essa de
cisão, quando, de repente, fomos surpreen
didos com a convocação, inclusive, de suplen
tes que estavam ausentes de Brasília, para que 
o Relatório fosse aprovado ontem, sem nos 
oferecer a oportunidade da apresentação do 
voto em separado. Felizmente, outros Srs. Se
nadores compareceram, foi dec:idfdo pelo Ple
nário da Comissão se abrir novo prazo, para 
que, na próxima quarta-feira, pudéssemos 
apresentar esse voto em separado. O nobre 
Senador Ronan Tito declarou e repito, para 
conhecimento da Casa que consultei juristas 
e eminentes advogados, não só do Senado 
da República, como também advogados que 
não são funciorláríos da Casa e eles enten
deram que não era da competência da Comis
são tipificar n~nhum crime. ~eria apenas a 
elaboraç-ão do Relatório Final e o s_eu encami
nhamento ao PrC?curador~Geral da República. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Essa não 
é competência jurídica, é competência política 
que nos leva a fazer isso, à quisa de sugestão. 

O Sr. Nabor Júnior- Competência políti
ca, está certo! Mas já classificar os crinles de 
acordo Coiri o Código Penal ou Código Ovil, 
não é bem da competência da Comissão, por
que aí estaremos prejulgando~_Antes_ que a 
Justiça se manifestasse e julgasse esse pro
cesso, já havia um julgamento prévio ela Co~ 
missão, que me parece s'?r bem o papel legal 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Por esta razão é que o Senador Ronan Tito 
se insurgiu contra o ·Relatório do Senador 
Mauro Borges, porque o trabalho de S. EX 
traz sérias implicações, inclusive a pessoas 
que são reconhecidamente honradas e hones
tas, como é _o caso_ do Ministro João Batista 
de Abreu e do Ministro fris Rezende. E como 
V. Ex" declarou em sua entrevista e, depois, 
pessoalmente, a mim, me informou que não 
tinha prestado essas declarações, que os Mi· 
nistros Aureliano Chaves. Íris Rezetlde e Dílson 
Funaro não estavam isentos totalmente de 
qualquer responsabilidade. No entanto,no 

Realtório não há nenhuma alusão ao Ministro 
Dílson Funaro e não há nenhuma alusão ao 
Ministro Aureliano Chãves, Contudo, há, corri 
relação ao Ministro Íris Rezende, porque é irU
migo político do riobre Senador Mauro Bor
ges. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Nobre Se· 
nadar Nabor Júnior, perdoe-me, mas quero 
fazer dois reparos às suas colocações. 

O primeiro diz respeito à minha decisão_de 
fazer um acordo de protelar a reunião. Presi
dente não tem competência para fazer isso, 
e nunca fiZ isso.. Sempre disse que a reunião 
estava marcada e que eu iria abri-Ia. Abrin
do-se a reunião, a decisão é do Plenárío. Assim 
o Plenário decidiu, segundo seu interesse e 
seu pedido, pela segunda vez. De modo que 
V. Ex!' foi atendiao naquil-o que pleiteou. Não 
é competência do Presidente antecipar a deci
são do Plenário, e não o fez nunca. 

Em segundo lugar, não aceito, em hipótese 
alguma, que se queira lançar dúvida sobre 
o Relatório, dizendo que parte de animosidade 
do nobre Senaclor Mauro Borges em relação 
ao Ministro fris Rezende. Tanto é qlie o_ Ministro 
lris Rezende poderia ser enquadrado também 
porque S. _Ex\' tinha conhecimento das irregu
laridades que estavam acontecendo, pois elas 
foram publicadas pela Imprensa. Não posso· 
admitir que um ministro não seja informado, 
a não ser que ele passe reobo de desinfor
mado. Neste caso, ele não é enquadrado, por
que os inocentes, os ignorantes e os ingénuos 
vão até pata o céu. 

O Sr. Nabor Júnior - Se V. EX' me per
mite concluir o meu parte, eu diria que se 
verificou realmente uma parcialidade no Rela~ 
tório. · 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Não acei· 
to. 

O Sr. Nabor Jónlor - V. Ex- declarou 
à imprensa, e agora está confumando no seu 
pronunciamento, que reafirma as declarações 
prestadas. Nessas declarações, V. EX-' diz que 
os Ministros Aureliano Chaves, Dílson Funaro 
e Íris Rezende não estão totalmente isentos 
de culpa com base no Relatório, de que V. 
EX tinha conhecimento e os_demals membros 
da comissão. Eu não tinha, s_ó vim tomar co· 
nhecimento do Relatório no dia da reunião. 
No entanto, nesse Relatório não há nenhuma 
alusão à atuação dos Ministros Dílson Funaro 
e Aureliano Chaves, e tem em relação ao Mi· 
nistro fris Rezende, afirmando que S. Ex' co
meteu crime de omissão. Veja V. EX que real
mente houve uma parcialidade, porque; se V. 
~ declara, com base no Relatório, ... 

O SR. DIRCECJ CARNEIRO - Não, e 
digo mais ainda:- tem o Presidente da Repúw 
blica José Samey, porque era no Governo de 
Sua Excelência. 

Creio que V. ~já deu o parte regimental 
a que tem direito. 
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O Sr. Nabor Júnior- ... que três minis
tros eram responsáveis, e, no fim do Relatório 
só consta o Ministro Íris Rezende, conclui-se: 
e~tão que houve parcialidade. É com isso que 
nao concordo. Por isso pedi vista, para poder 
oferecer um voto isento. Não tenho nenhum 
interesse em imputar responsabilidade a 
quem não a tem, nem também excluir desse 
processo pessoas que realmente cometeram 
qualquer irregularidade. Este, o sentido do 
nosso procedimento em ter pedido vista do 
processo. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Quero 
dizer, a propósito do aparte de V. E~. que 
a minha "observação", que sustento, e a im
prensa foi fiel ao que eu disse, é que os minis
tros da Agricultura, da Fazenda e das Minas 
e Energia --e aí a pessoa que me estava 
entrevistando recordou os nomes, que con
f~, era_m essas pessoas que estão aqui -, 
na~ estão totalmente isentas de culpa, não 
estão. O Presidente da República também não 
e;tâ. porque era do Governo dele. t daro que, 
at, temos que examinar o grau de qualificação 
em que cada um estava envolvido. Que grau 
é ess~? Isso que é preciso saber, Isso é preciso 
defirur; este que é o papel de uma Comissão 
de Inquérito -, tem que ter o bom senso 
e saber quem tem o envolvimento direto e 
o indireto e quem tem a responsabilidade dire
ta ou indireta pelos fatos. _ _ 

Acho que eSsa Comissão elaborou seu Reia
tório com imparcialidade. Mas quero dizer que 
não bastou fazê-lo com imparcialidade, com 
retidão, com seriedade, não bastou nada disse, 
porque, ontem, na Corriíss!o, -o nobre Uder 
Ronan Tito avançou em cima dos senadores 
do PMDB, testemunhado pela imprensa, num 
verdadeiro constrangimento que sofreram os 
senadores ali presentes, impondo uma deci
são que, em muitos aspectos, contrariava até 
a consciência dos que estavam lá e tinham 
acompanhado os trabalhos. Se_ não bastasse 
essa intetvenção que fez, pelo seu direito de 
Uder, s~bre os seus liderados, e foi público, 
todos VIram, inclusive a imprensa documen· 
tau, ainda fez uma intervenção insinuando que 
eu deveria me retirar da Presidêcia daquela 
Comissão. O que evidentemente, pelo Regi
mento, não é uma coisa muito clara, mas ab
solutamente obscura do ponto de vista moral; 
se pelo Regimento não é bem claro, é total
mente obscuro do ponto de vfsta moraJ, por
que lá estamos cumprindo o nosso dever de 
representante do povo brasileiro, de modo 
correto, de modo sério e de modo a fazer 
com que este Pais veja alguém punido e, só 
os que cometerem crimes, não quem nada 
deve. 

O que levantava o Senador Ronan Tito dizia 
respeito particularmente ao indidamento do 
Ministro João Batista de Abreu. Pois bem, esse 
indidamento se deu pelo Voto n? 43, que-o 
Ministro assinou no dia 1 O de outubro de 1986, 
que estava embasado num diagnóstico falso, 
em dados falsos, que foram prontamente con
feridos_com os documentos do próprio Minis· 
tério da Agricultura, que são oficiais e foram 

comparados, e verificou-se que o Ministro da 
Fazenda João Batista de Abreu, interino na
quele momento, as'Sinou um Voto, permitindo 
a importação de 150 mil toneladas de leite. 
Não foi desvio ou irreguJaridade na compra· 
de um dipe, como aqui, no pronunciamento 
do nobre Uder Senador Ronan Tito, foi feita 
referência: desvio dos clipes. Não! Não foi cli
pe; foram 150 mil toneladas de leite! Isso deu 
um impacto negativo ria produção do País; 
isso desarticula o setor. Esse excesso de ofer
ta, evidentemente, desarticula o setor e não 
pode ser feito um ato dessa natureza, da enver
gadura que teve, que assumiu, e não pode_ 
ter conseqüênci(ls senão de punições. 

O Sr. Marcondes Gadelba- Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouvirei 
V. Ex" em segutda, nobre Uder Marcondes Ga
delha. 

Foi apresentado, ao Ministro, o documento 
e solicitado: '"'Sr. Ministro. Y. Ex~ reconhece 
esse documento- Voto n9 43?" 

Disse o Ministro: .....;. Reconheço. 
"Essa assinatura é sua?" 
Respondeu o Ministro: ".t: minha". 
"Sr. Ministro, esses dados não estão corre

tos, estão totalmente sem fundamento. 
Disse o Ministro: Bom, confio na minha As

sessoria; a minha Assessoria passou esses da
dos como-corretos e eu assinei". A Assessoria 
não assinOu, pOrque qUem tem assinatura ali 
aposta e o Ministro. 

De modo que, para isso, foi proposto o -seu 
enquacJ:amento como falsidade ideológica. S. 
Ex' assmou documento falso. t o que diz a 
lei, é o que dizem as normas que tratam desse 
assunto no Brasil. 

De modo que, então, um enquadramento 
não. tem nada demais. Não quero dizer que 
o Ministro fez isso por má-fé. Não quero dizer 
q~e S.~ fez isso por ser·cõi'Ii.ipto, não quero 
dizer ~e S. EX' tenha feito isso por qualquer 
outro tipo de motivação que não até a boa-fé 
e que foi enganado e logrado por seus asses
sores. Mas o. que permitiu que fossem impor
tadas 150 mü toneladas de leite não foi a assi
natura dos assessores e, sim, a assinatura do 
Ministro. Portanto, a responsabllidade é de S. 
Ex' . 

O Sr. Cld Sabóla de Carvalho - Permi· 
te-me V. ~ um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Permi· 
ta-mé ouvir, primeiramente, o aparte do nobre 
Uder Marcondes Gadelha, que me havia solici
tado antes. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Com 
a permissão do nobre Líder - o meu aparte 
será muito rápido- é só para esclarecer esse 
problema de falsidade ideológica. (Assenti
mento) 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Pois não! 
Ouço o aparte de V. Ex". 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Nobre 
Senador Dir<:eu Carneiro, o perigo do enqua
dramento em lei é exatamente este. O fato 

narrado, tal como está na Comissão Parla
mentar de lnquérlto, com relação ao Ministro, 
é da maior gravidade, mas não é falsidade 
ideológica; o que o nobre Senador Nabor Jú
nior quis demonstrar foi exatamente isto: o 
perigo do enquadramento num determinado 
artigo. Acho que poucos· ·serão, nó Senado, 
os que questionarão a validade _do trabalho 
de V. EX', como Presidente dessa Comissão 
um trabalho honrado e sério. Ninguém vaÍ 
contestar o seu trabalho e rrruito menos o 
trabalho do Senador Mauro Borges Teixeira 
-eu nem aceito aquela história ... 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - inclusive 
V. Ex"', que é Membro da Comissão. 

O Sr. Cid Sabóla de Cmvalho- Exata· 
mer:tte! Participe[ dessa Comissão, acompa
nheJ-a ... 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - V. EX' 
contribuiu com sugestões importantíssimas, 
do ponto de vista jurídico, para aperfeiçoar 
o trabalho. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Exata
mente! Então, não acredito que o Sr. Senãdof 
Mauro Borges, tendo a1guma inimizade com 
o Sr. !ris Res_ende, fosse imputar a S. E;(' qual--· 
quer falta. Não concordo, absolutamente, nes
sa parte. Mas o problema do enquadramento 
~ muito simples: é o risco. O bom delegado 
e aquele que apura os fatos, mas não enqua
dra nos artigos, porque, muitas vezes, enqua
dra errado e a pessoa enqUadrada vem e re
quer a medida judicial_correspondente, via de 
regra, o habeas corpus, para· c:orrfgir aquele 
defeito prolatado pelo delegado. Por exemplo: 
nesse caso do Ministro, se S. Ex!' assinou um 
documento com infOrmações que não eram· 
devidas, não é, propriamente, o crime de falsi
dade ideológica, porque o documento não é_ 
falso; é verdadeiro. O que está errado é a infor
mação contida no documento. Então, nãO é, 
propriamente, um delito da falsidade ideoló
gica. A. falsidade ideológica é se uma pessoa 
produzisSe esse documento e assinasse pelo 
Ministro como--;-também, teríamos que distin
guir da falsificação - se o -documento fOSse 
verdadeiro, mas fosse adulterado. Então, todo 
o problema está ___ no enquadramento porque, 
às vezes, ele pode estar beneficiando os infra
tores ao invés de puni-los de modo claro. F1i 
esta observação, assim, muito rápida, só para 
complementar aquela parte do nobre Senador 
Nabor Júnior- mas que fique dito, aqui, mui
to bem daro, por este seu companheiro, que 
em nenhum momento a atuação de V. Br
merece reparos e muito menos do Sénador 
Mauro Borges. 

OSR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço 
a V. Ex' Inclusive, as colocações que faz, do 
ponto de vista jurídico, realmente têm funda
mento e devemos levá-las em conta. 

Ouço, agora, o aparte -dO nobre SeÕador 
Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Dirceu Carneiro, ·confesso a V. Ex'! que_ 
não acompanhei os trabalhos dessa CPI dos 
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Alimentos, trabalhos que se vêm desenrolan
do já há bastante tempo e que, agora, chega 
as suas condusões. EntretantO, vejo uma deci_~ 
são importante, que foi essa de abrir a possibi
lidade de apresentação de um voto em sepa':' 
rado pelo nobre Senador Nabor Júnior, por
que isso estabelece o direito do contraditório,. 
a apresentação de outra análise. Conf~so a 
V. _Ex!' que não apenas eu, mas a grande maio
ria desta Casa e da Câmara dos Deputados 
não acompanhamos em profundidade, o que 
se estava passando na CP! dos Alimentos. Fi
quei preocupado, confesso a V. Ex", com o 
excesso de denúncias ou de denunciados. 
Aqui, nobre Senador, na matéria trazida pelo 
jornal O Globo, por exemplo, se faz muito mais 
menção aos denunciados do que aos fatos. 
São enumerados como responsáveis aqueles 
que dirigiam a Interbrás, o Conselho Intermi
nisteria1 de Abastecimento - Onab, a Seap, 
a Coba1, a Cbrazém, a Comissão de FinanCiá.:
mentes da Produção- CFP, o Sr. ArmaridO
Guedes Coelho e outros envolvidos- os Srs. 
José Carlos Braga, Pedro Carmo Dantas, da 
Cabal, lnáclo Mamana, João Basco Ribeiro, 
os Ministros da Agricultura, da Fazenda e das 
Minas e Energia. E, pelo que estou vendo, 
pelo que V. EJcl' acabou de fa1ar, até o Presi
dente da República. Chego à conclusão de 
que há mais denunciados do que alimentos 
nessa CP!, nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Quero 
preconizar-lhe que, se tivesse que ser correto, 
teria que dizer: mais de 150. 

O Sr. Marcondes Gadelha- O que dá 
impressão de que essa CP! passou a adotar 
um médoto temerário, conforme V. Ex' cori
fessou ainda há pouco, que foi o método da 
outra CP!, a da Corrupção. Se a metod.ologfa 
é aquela de buscar enquadramentos, de indi
car pessoas açodadamente, digo a V. fr que 
fico extremamente preocupado, porque aqt..:e
la, sim, acompanhei. Eu não era Titular, por
que não tínhamos o direito segue r a um Tttular 
na Comissão. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Solicito 
que V. Ex' se refira a essa Comissão, porque 
não temos nada com aquela. 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. EX disse 
que adotou o método daquela. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Não falei 
daquela. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Ouvi, nobre 
Senador. 

OSR. DIRCEU CARNEIRO- V. Ex' nào 
ouviu corretamente, então! 

O Sr. Marcondes Gadelha- Poderemos 
verificar isso através da Taquigrafia ou da fita. 
De qualquer forma, essa ânsia de indidar pes
soas - o Sr. Lázaro Barboza também está 
aqui se sefl\indo indiciado - essa ansiedade 
de apontar nomes à execração pública é que 
considero absolutamente temerária. Isso en· 
centrei na outra CPI e, na verdade, aquilo é 
apenas um amontoado de incongruências. 
Todos eram adversários sistemáticos do Go-

vemo e assumiram uma espéde ·de compro~ 
misso, de comportamento homogêneo, radi
calmente oposto a tudo o que viesse a ser 
depoimento contraditório, em relação à linha 
dominante no seio da Comissão. A Comissão 
foi transformada numa espécie de Tnbunal 
de Nurernberg. Não e_s_t_ou dizen~o a V. ~ 
que isso aconteceu na CPJ, porque - con
fesso - não acompanhei. Prefiro esperar o 
voto _em separado do nobre Senador Nabor 
Júnior, pata que posSamôs ajUizar a riatureza 
do trabalho do nobre Relator Mauro Borges, 
que rriéfece todo o nosso respeito, como Se
nador operoso, dedicado, sério, laborioso, 
mas nem po-r isso também infenso ao fogo 
das paixões. Assim, nobre Senador Dirceu 
Can'teiró, vamos aguardar, vamos-nos debru· 
çar sobre os dois textos e verificar até aonde 
vai o sumo da verdade que podemoS extrair 
para, então, começarmos a discutir esses en~ 
quadramentos. De qualquer forrna; isso já 
causa um mal terrível às pessoas que são sim
plesmente nominadas pelos jornais, porque 
não há como corrigir. Quem lê uma matéria, 
no jornal, dizerido que determinado Ministro 
foi enquadrado, que algum burocrata está in
di~iãdo por crime de corrupção, muitas vezes 
não lê a resposta no dia seguinte, não lê o 
desmentido, e passa a haver uma impregna· 
ção que, muitas vezes - não é o caso -
pode ser caluniosa. O Ministro da Justiça aca
ba de assurn[r uma atitude dizendo_que, agora, 
essas denúncias serão tornadas a termo e o 
cidadãO-é-r)aisível de enquadramento em de
nunCiação caluniosa. Como· está, fica muito 
fácil jogar "aos quatro ventos", os nomes de 
pessoas cujas imagens são sagradas, nos ter
mos da COnstituição, que consagrou _o direito_ _ 
de preservaçãO da imagem como um novo 
direito humano. Essas pessoas ficam expostas 
e depois não há nenhuma represália, não há 
nenhuma retaliação, não há nenhuma puni
ção contra quem as situou naquela circuns
tância. A responsabilidade é maior quando se 
trata de um coJegiado, quando se trata de um 
corpo, um grupo de pessoas, como é o caso 
de _uma CP~ que passa a contrair uma respon
sabilidade muito grande por aquilo que afrrma, 
pelo que diz, porque age em grupo, age ao 
amparo de suas imunidades parlamentares. 
A vftfma desse processo fica, muitas vezes, 
inteiramente indefesa. Tem os que ter muito 
cuidado, mWta cautela e aguardar a voz do 
contraditório. Vou esperar o texto do nobre 
Senador e examinar minuciosamente; depois, 
me reservo, na posição de Líder, o direito de 
fazer urna análise crítica desses dois textos. 

OSR. DIRCEU ÇARNEIRO- Nobre Li· 
der, primeiro, gostaria de dizer que seu Partido 
está muito bem representado nessa Comissão 
Parlamentar de Inquérito. O senador Lourival 
Baptista é o. Vi ce-Presidente da Comi~ o. o 
Sen.:idor José Agripino Maia é Membro e o 
Senador João Lobo, Suplente. De modo que 
são pessoas que têm contribuído ... 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -A 
Mesa adverte, interrompendo o homem de La
ges, que V. EX"' tem apenas trêS minutos para 
concluir. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço 
e farei o possível para que consiga termin_ar 
neste período. 

Concordo com o Senador Marcondes Ga~ 
delha no aspecto de resguardar as figuras pú
blicas, estou inteiramente de acofdo e é até 
interessante que seja responsabilizado quem 
faltar com essa seriedade, acusando leviana
mente quem quer que; seja. 

Por outro lado, as listagens dos nomes aqui, 
exceto os dos ministros citados por mim e 
exceto a questão da Interbrás, como a maior 
envolvida, são deduções da imprensa, que 
acompanhou os depoimentos e arroiou um 
conjunto de nomes. É responsabilidade da im
prensa, ou dos jornalistas, e não minha, por· 
que não dedarei isso. De modo que fica tam· 
bém isso resguardado. 

Por outro lado, para concluir, fiquei muito 
preocupado com as insinuações que _o Sena
dor Ronan Tito fez, no último dia de reunião 
de Comissão, inclusive contando muitas histo
rinhas, dentre as quais aquela das penas lança
das de ··ama da torre", slmbolizando a calúnia, 
e que, para repará-la, 1eriam que ser juntadas 
todas, que as penas que essa Comissão Parla
mentar de lnquérlto vai largar de "cima da 
torre" são as penas da punição .. _. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Pennite V. 
EX um úl~C? aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- ... e essas 
não preciSam ser buscadas de volta nem pro· 
curadas para qnç:le foram. As penas da verdade 
e_ da punição_ lião precisam Ser busc_a:das de 
voiia. São essét5 penas que vão ser realmente 
lançadas de "cima da torre", num dia de vento. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Somente 
um último aparte, para esclarecer. (Assenti
mento do-orador.) 

V. EX"' disse que o PFL estava muito bem 
representado nessa CPJ e citou os Senadores 
Lourival Baptista e José Agripino. Tenho pelo 
Senador_ Jcisé Agrlpino_- a __ maio_r admiração, 
o maior respeito e um ã:feto pesSOal muito 
grande. Mas na CPl da Corrupção - para V. 
EX' ver a que nível chega o grau de passiona
lismo das cois,as -, o nobre Senador José 
Agffpfiló =-=lenno a cartaae-s. EX"'- maridou
uma carta, dizendo que aprovava o parecer 
do nobre Ralator Carlos Chiarelli, antes de o 
parecer ter sido apresentado, qualquer que 
fosse _aquele parecer; quer dizer, é uma situa
ção realmente vexatória. Tenho essa carta e 
tive a oportunidade de lê-la na hora. Antes_ 
de ser proferido o parecer, o Senador, que 
estava ausénte, manda a carta, dizendo do 
seu apoio. Por aí V. ~vê como, mesmo sendo 
do PFL, as pessoas não estão isen!as. de pai~ 
xão. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Nobre Li· 
der Marcondes Gadelha, V. Ex~ levantou sus
peita -sobre um membro do seu partido que 
pertence à Comissão e que V. Ex- mesmo 
designou. S. ~está pertencendo à Comissão 
há pouco tempo, já que quem era titular, na 
oportunidade em que começamos os traba-
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lhos era o Senador Ivan Bonato, que, depois, 
peta' volta do Senador Jorge Borhausen, foi 
substituído. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Devo dizer 
a V. EX' que o Senador José Ag_ripino não 
foi indicado por mim; se o fosse, não Seria 
nenhum desdouro, eu estaria honrado, pois 
é um nome que honra qualquer partido, qual
quer agremiação. S. Ex' já estava indicado an
tes de eu assumir a liderança. Apenas, num 
dado momento, tive a oportunidade de indkar 
o Senador Alexandre Costa. para poder dar 
·um voto em' separado, semelhante a esse que 
o nobre Senador Nabor Júnior está pendindo, 
sobre o qual foi feita a tabula rasa,- foi feita 
vista grossa. Ninguém faJa absolutamente na
da sobre aquele voto do Senador Alexandre 
Costa, um voto Judicfoso. Quero, com isso, 
advertir o nobre Senador Nabor Júnior -de qUe 
não estará isento desse tipo de desconside
ração. Simplesmente o voto do nobre Senador 
Alexandre Costa não foi considerado de todo 
o exaustivo trabalho. A votação já estava pre
determinada, nwn jogo de carta marcada, e 
foi, naturalmente, onze contra zero. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Peço que 
a presidência, inclusive, me conceda uns mi
nutos a maís, para eu poder encerrar este pro
nunciamento. 

Queria diZer que uma das liçõeS que tirei, 
ontem, de lá foi que, lamentavelmente, o 
PMDB, Partido a que pertenci, está indissocia- _ 
velmente li,gado ao Ciovemo Samey~ porque 
o lider do Senado foi quase qUe ameaçador 
em relação aos Parlamentares do PMDB na 
Comissão, no sentido de impor uma disci
plina, quase ,exigindo a fidelidade partidária, 
lá para uma questão de con~ç~nc:ia, para apu
rar fatos de uma Comissão de inquérito. Não 
eram insinuações; eram fatos. Não eram histo
rinhas; eram fatos. 

Por outro lado, depois dessa conclusão, as-
salta-me certo medo. Não é o medo do covar
de, mas o medo do consciente, o medo de 
que voto de parlamentar desqualific:fue fatos 
corruptos ou que lese o interesses nacional. 
Este _é_ o m_edo qlle me assalta. I;: para que 
isso fique bem claro, quero pedir socorro à 
Nação, quero pedir socorro aos Pares que têm 
consdência e seriedade, que representam o 
povo brasileiro e não interesse escusas do Go
verno ou de quem quer que seja. Quero convi
dar, para assistir à reunião de quarta-feira, dia 
30, às 1 O horas, observadQres dã- OAB, da 
CNBB, da ABI, da SBPC, da CONTACl, do· 
JAB, do !BASE, e da ANDES, E:ssas ~rgani~ 
zaç:ões da sociedade1 que lutaram pela implan·
tação da democracia no Brasil, e para se termi
nar com a impunidade neste País, irem lá ob
seJVar o trabalho de Parlamentares, que dese
jam ser sérios e fiéis à sua consciência e aõ 
povo, e que estão seQd0 aineaçados, agõrã.~ 
por interesses que não sabemos de onde vêm. 

De modo que era este brado de socorro, 
porque não basta ser sério, não basta ser h o-
nesta, não basta ser correto, é preciso também 
que se seja ousado e desafiador, porque já 
vi que moral e outras coisas não são sufkien-

tes para que se possa fazer um trabalho sédo 
nesta casa. 

Sr. Pr"esidente, corii o perdãOda indignação, 
que é a indignação do J)ovo brasileiro, encerro, 
agradecendo a a~diência. Muito obrigado, 
(Muito bem!) · · 

Atósi>ô PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 2l8, DE l989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tarJ em conformidade com a delegação de 
competência_ que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comlss_ã.Q_ D_iretora, n\' 2, de 4 de abril de 
1973, e ten.do em vista o que consta do Pro
cesso _n\' 01 0.(85/89-2, resolve aposentar, por 
invalidez, Antônio Avelino Bispo, Assistente de 
Plenário, Classe "D", Referência NM-25, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
telTOos Qo.<migo 40, inciso i, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso lll, 429, inciso lU, 
e 414, § 4~, da Resolução SF n~ 58, de 1972; 
artigo 39 da Resolução SF n9 13, de 1985; 
artigo 2• da Resolução SF n• 182, de !987; 
artigo 59 da Resolução SF n9 155, de 1988, 
com proventos integrais, obseiVado o disposto 
no é!ftlgo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado f~c:\era1, 31 de agosto de 1989.
~.D~dçr Nelson Càrneiro. Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 219, DE l989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conform,dade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o qUe consta do Pro
cesso n? 012240/89-3, re59lve aposentar, vo
luntariamente, Maria de Louraes Penna Belisá
rio, Técnico l-egislativó Oasse "EsPecial", Re-
ferênda NS-25, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, rios termos do artigo 40, inci
so III, alínea a, da Constituíção da Repúblfca 
Federativa do Brasil, c::ombinado com os arti
gos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos 
IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF ri" 58, 
de 1972: artigo 3\' da Resolução SF n? 13, 
de 1985~ artigo 2~ da Resolução SF n9 182, 
de 1987, e artigo 5-< -da Resolução SF n\' 155, 
de 1988, com proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 37, inciso X[, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.
Senador Nelson Cameíro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 220, DE 1989 

O Presidente do Senado Eederal, no uso 
da sua competência regimental e regulainen
tar, em conformidade com a delegação de: 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

-da Comtssão Diretora n9 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 
011920/89-0, resOlve rescindir, o contrato de 
trabalho do servidor Demétrio Baldasse, As
sessor TéCnico, _DAS-3, do Gabinete da Ude
ratJ.Ça do Partido Trabalhista Brasileiro, contra
tado sob o regime jurfdico da Consolidação 

das Leis do Trabalho e do Filtidõ de "Garantia 
por Tempo de SerViço, a partir de 15-de-agOStO 
de 1989. · · ·· 

Senado Federal, 31 de a-góStõ ... àe-198!;t. -~ 
Se_!iador Nelson C~meiro, PreSiderite. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 22l, DE 1989 

O. Presidente do Senado Federal, no uso_ 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do ProcessO n\' · 
012054/89-5, resolve rescindir, o contrato de_ 
trabalho do seiVidor Antonio Soares Bordalo 
Filho, Assessor Técnico, DAS-3, do Gabinete 
da Segunda Vice-Presidência, contratadO-sob 
o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço, a partir de 17 de agostà de 
1989. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 222, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua conl.petência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Di_retora n9 2, de J 973, e tend.o 
em vista Q que c::on_sta: do processei nç 
011296/89-5, resolve autorizar a contra~ção, 
sob o regime jurídico da Consolitação das Leis 
do Traba1ho e do Fundo de Garantia porTeln~ 
po de Serviço, do Senhor Délio CarçiQso Cezar 
da Silva, para o emprego de Assessor T écnlco, 
com o salário mensal equivalente ao venci
mento do c::argo DAS-3, a partir de 3 de agosto 
de 1989, com lotação e execído no Gabinete 
da Líderança do Partido Democrata Cristão. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.-
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal. 

PORTARIA DO 
1• SECRErARIO 

PORTARIA N• 4l, DE 1989 

O Primeiro Secretário dó senado Federal, 
no uso das suas ãtribuiÇ:ões regimentals, resol
~ designar Francisco Zenor reixeira, Técnfco 
em Legislação e Orçamento, Afrânio Caval
canti Melo Júnior,-Téctrlco Legislativo, e Julia
no Laura da Escóssia Nogueira, Técnico Le
Q!Siativo, para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão de Inquérito incum
bida de apurar os fatos constantes do_ Pro-
cesso n• 011887/89·3. . 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989:'......:.
Senador Mendes Cana/e, Primeiro SeCretário. 

PORTARIA N• 42, DE l989 

O Primeiro Secretário dó Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, resol
ve designar José Jabre Baroud, Técrii® _em 
Legislação e Orçamento, Afrânio Càvaic:anti 
Melo Júnior, Téc::nico Legislativo, e Juliano 
Lauro da Escóssia Nogueira, T écn!Cô Legis
lativo, para, sob a presidênclã'do primeiro, in-
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tegrarem a COmissão de Inquérito incumbida 
de apurar os fatos constantes do processo 
n• 009380/89-2. - · · 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.
SenaO:or Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 43, DE 1989 

O Primeiro Secretário dO Senãdo Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, resol~ 
ve designar Fernando Silva de Palma Urna, 
Assessor Legislativo, José Jabre Baroud, T é c~ 
nico em Legislação e Orçamento, _e Afrânio 
Cavalcanti Melo Júnior, Técnico Legislativo, 
para, sob a presidêricia do primeiro, integra~ 
rem a Comissão de Inquérito incumbida de 
apurar os fatos constantes do processo no 
013512/88-9. --

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.
Senador Mendes Canale, Primeiro SCcretário. 

PORTARIA N• 44, DE 1989 

O Primeiro SecretáriO do Senado Fedêral, 
no uso das suas abibuições regimentais, resol
ve -designar Fernando Silva da Palma Uma, 
Assessor Legislativo, Francisco Zenor Teixeira, 
Técnico em Legislação e Orçamentá, e LlliZ 
Feinando Lapagesse Alves Corrêa, TéCnicO 
em Comunicação Social para, sob a presi
dência do plimeiro, integrarem a Comissão 
de Inquérito, incumbida de apurar os fatos 
constantes do Processo n<:> 005361/89-3. · · 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989.
Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

PORTARIA DO 
DIRETOR-GERAL 

PORTARIA 1'1• 36, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições regulamentares e tendo 
em vista os fatos constantes do Processo n9 
003.530789-2, resolve repreender o servidor 
Francisco Pereira da Silva, Inspetor de Segu
rança Legislativa, Classe "EsPecial", Referên
cia NS-19, do Quàdro Permanente do Senado 
FEderal, com base no artigo 466, item 11, aa 
Resolução SF no 58; ae 1972, por- falta de 
urbanidade e de respeito com outro servidor 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1989. -
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE COI'ISTITCIIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADAI'!IA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
27~ Reunião Realizada 

em 17 de agosto de 1989 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezes
sete de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala da Comissão, sob a presidência 
do Sr. Senador Cid Sab6ia de Carvalho, presi
dente, reúne-se a Comisslio ·de Constituição, 
Justiça e Odadania com a presença dos Srs. 
Senadores: Jutahy Magalhães, Roberto Cam· 
pos, Wilson Martins, Antônio Luiz Maya, Meira 

Filho, Ronaldo Aragão, Leite Chaves, Carlos 
Patrocínio, João Menezes, Leopoldo Peres, 
Mansueto de Lavor, Edison Lobão, João Cal
mon;-Áureo Mello, Márcio Lacerda, Nelson 
Wedekirl, Maurício Corrêa, Mauro BeneVides, 
José !gnádo Ferreira, Olavo Pires e Ney Mara
nhão. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Srs. Senadores: AJfredo Campos, 
Francisco Rollemberg, Marco Madel, Odaclr 
Soares, Chagas- Rodrigues,. José Paulo Biso!, 
Afonso Arinos .e Joª-o Ço;~;stelo. Havendo núme
ro tegimental, o Sr: Presidente declara aberto 
oS frabalhos e dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 
A segUir;-passa-se à apreciação das rnãtérias 
constantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente. - it~m 1 - Projeto de 
Resolução n9 001, de 1989, de autoria da Co
miSSãO diretora, que altera a redação de dispo
sitivos da Resolução n~ 146, de 1980, alterada 
pelas Resoluções no 50, de -1981, e 360, de 
1983 e dá_outra providências, O relator, Sena
dor Jutahy ~galhães1 ep;1ite parecer pela 
const!tudonalidade, juridicidade e, m.êrito, pe
la aprovação. Não havendo discussão, é colo
cada em vOtação a matéria, sendo aprovada 
por unailimidãde. Item 4 - Projeto de Lei 
do Senado n~ 104, de 1989, de autori& do 
Senador Roberto Campos, que extingue, co
rno eQ)presas estatais, aS que forem defici
tárias, privatizando-as ou liquidc:mdo:-as. (deli· 
befação teinlinativa}. O Sr. Se'nàdor .Edison 
Lpbão emite parecer pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, pela aprovação. O 
Sr. Senador Áureo MeUo solicita vista da maté
ria, tendo sido atendido pela Presidência. Item 
7- Projeto de Lei da Câmara n1 58, DE 1988 
-complementar (Projeto de Lei Complemen
tar n<? 18-A,de 1988, na Câmara. dos Deputa
dos), de_ .autoria do Deputado Trto Costa, que 
possibilita afastamento de Magistrados diri
gentes de classe. O Sr. ~enador Leite Chaves 

-apresenta-paiêCêr -pera ConStitucionalidade, 
juridicidade e, no_ mérito, pela aprovação. Não 
havendo discussão, a Presidência coloca em 
votação a matéria, tendo sido aprovada por 
unanimidade. Item 8 - ~rojeto de L_éi do Se
nado n<:> 84, DE 1988, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que define o crime de tortura 
e dá oUtras Providências. (deliberação termi
nativa). O parecer emitido pelo Senador Jamil 
Haddad conclui pelo arquivamento do projeto. 
O s-r. SerfaãOr Leite Chaves, que já haviã pedi
do vista da matéria na ocasião de sua primeira 
apresentação em pauta, devolve sem voto em 
separado, resolvendo porém, fazê-lo oralmen
te, nesta oportunidade, concluindo pelo aco~ 
lhimento do projeto. Colocado em votação, 
é aproVadO o parecei emitido pelo Senador 
Jaffiil Haddad. Vota vencido o Senador Leite 
Chaves. Item 11 -_Projeto de Lei do Senado 
n~ 98, 0El98á,_de autoria do Senador Fran
cisco RoUemberg, que dá nova redação ao -
art. 146, da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1952._(deJibeá~ção te!'ITlinativa). OSenãdo;. · 
Olavo Pires apresenta parecer pela inconstitu
doilalidade- do projeto. a Presidência defere 
pedido de vista ao ST. Senador ÁUreo Mello. 
Item_ 15 - Projetg de Lei do Senado n~ 5,. 
de 1989,- a e autoria do Senador Pompeu de 

Sousa, que institui o Conselho de Comuni
cação Social, ria forma do artigo 224 da Cons
tituição, e dá outras providências (deliberação 
terminativa) o parecer emitido pelo relator, Se
nador Edison Lobão, conclui pela constitudo:
nalidade, juridicidade e, no mérito, pela apro
vação nos termos do substitutivo que apre
senta. Em fase de dis_cussão, o Sr. Senador 
Leite ChaVes solicita vista da matéria, serldo 
seu pedido, deferido pela Presidência. Item 16 
-Projeto de Lei do Senado n9 018, DE 1989, 
de autoria do Senador João Menezes, que dis
põe sobre "crime inafiançável e remarcação 
de preços de gêneros alimentícios de qualquer 
espécie, exposto à venda, e dá outras provi~ 
dências". (deliberação terminativa)- Tendo 
sido designado para relatar a matéria o Sr. 
Seri.ador Odacir Soares conclui pela rejeição 
do projeto. Em fase da discllSSão -usam da 
palãvi-a em considerações, ~o assunto os Srs. 
Seitadores Leite Chaves, Aureo MeUo, Edison 
Lobão, -oJavo Pires e _o autor, Senador João 
Menezes. Colocado em votação o parecer do 
relator, é o mesmo rejeitado por maioria de 
votos. A Presidênda designa o Senador Àureo 
Mello para relatar o vencido. Abstém-se de 
votar o Sr. Senador João Menezes. Item 17 
-Projeto de Lei do Senado No 1989, de auto
ria do senador Edison Lobão, que altera o 
artigo 137, da Lei n<:>6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. (deliberação terminativa} ) Senador 
Maurício Corrêã emite parecer pela constittÍ
cionalidade, _juridicidade e, no mérito, pela 
aprovação. Não havendo discussão é .colo
cada em votação a matéria sendo aprovada 
por unanimidacje. Abstém-se de votar o Sr. 
Edison LobãO. -Item 23 - Projeto._ de; Lei da 
Câmara no 23, DE 1989 (Projeto de Lei n9 

2.123-A, de 1989, na Câmara dos Deputados}, 
de_ autoria do Tribunal de Contas da União, 
que dispõe sobre a gratificação extraordinária 
dos seJVidores do T ribunal.de Contas da União 
e dá outras providências.-0 Senador Maurício 
Corrêa, relator da matéria, emite pare<:er con
cluindo pela constitucionalidade, juridicldade 
, no mérito, pela aprovação. Não havendo dis
cussão, a matéria é colocada em votação, obe
tendo aprovação por unanimidade. Item 25 
- Projeto de Lei da Câmara n9 28,_ De 1989 
- (projeto de lei ·n9 1.640~A, de 1989, na Câ-
nara dos Deputados), de autoria do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria
ção de cargos no quadro permanente de pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da f 6~ Região, com sede em São 
Luís-MA, e dá outras providências. O reJator, 
Senador Edison Lobão, emite parecer pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito 
pela aprovação. Não havendo discussã,o, é co
locado em votação o projeto,obtendo o mes
mo, aprovação unânfme. Item 26 - Projeto · 
de Lei da Câmara no 29, De 1989 (Pr9jeto_ 
de Lei n<? 1.459-B, de 1989, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Ministério Público 
da União, que cria cargo na Procuradoria Re· 
gional do Trabalho da 16~ Região, em São 
Luiz - Maranhão. Relator: Senador Edison 
Lobão. parecer: pela constitucionalidade, juri
diddade e, no mérito, pela aprovação. Não 
havendo discussão sobre o assunto, a Presi-
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dência coloca em votação a matéria, tendo 
sido a mesma aprovada por unanimidade. 
Nesta oportunidade o Sr. Presidente transfere 
a direção dos trabalhos ao Senador Jutahy 
Magalhães e passa a relatar o item 27 da pauta: 
Da Comissão de Consbluição, Justiça e Cida
dania, sobre consulta realizada através do Ofi
cio n~ 351-CN, de 10 de agosto de 1989, pelo 
Senhor Presidente do Congresso Naciollal. O 
parecer emitido pelo Senador Cid Carvalho, 
o qual é acolhfdo por unanimidade, conclui 
pela remessa de novos autógrafos ao Presi
dente da República com a redação efetiva
mente aprovada do art. 38 do Projeto de Lei 
de _Conversão n<:> 16, de 1989. RetomandO a 
direção dos Trabalhos, o Senador Cid Sabóia 
concede ao senador Maurício Corrêa para re
latar o item 28 da pauta: Projeto de Lei da 
Câmara no 33, DE 1988 (PÍ'ojt:ito de Lêi ·na 
5. 775-B, de 1985, na Câmara dos Deputados), 
de autoria do Sr. Deputado Osvaldo Nasci
mento, que considera penosa, para efeito de 
concessão de aposentadoria especial aos 25 
(vinte e dnco) anos de serviço, a atividade 
profissional de Telefonista. O relator emite pa
recer pela constitucionalidade, juridicidade e, 
no mérito, pela aprovação. Não havendo dis
cussão a matéria é colocada em votação, ten
do sido aprovada por maioria de votos. Vota 
vencido o Senador Jutahy Magalhães. Ficam 
adiados os demais itens da pauta, em virtude 
da ausência de seus relatores. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária, a 
presente ata que, lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

SCIBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

15• Reunião, realizada 
em 22 de agosto de 1989 

Às onze horas do dia vinte e dots de agosto 
de mil novecentos ·e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da ComiSsão, Ala Senador Alexan
dre Costa, presentes os Senhores Senadores 
Mauro Benevides, Presidente, Meira Filho, 
Leopoldo Peres, Mauricio Corrêa, Wilson Mar
tins, Frandsco Rollemberg, lrapuan Costa Jú
nior, Pompeu de Sousa, Ney Maranhão, Cha
gas Rodrigues, Mauro Borges, Ronaldo Ara
gão, Mário Maia e os Senhores Deputados 
Walmir Campelo, Jofran Frejat e Geraldo 
Campos, reúne-se a ·comlssão"-do Distrito Fe
deral. Deixam de comparecer por motivo justi
ficado os Senhores Senadores Aureo Mello, 
Márcio Lacerda, Aluízio Bezerra, Odadr Soa~ 
res, Edison Lobão, Joáo Lobo, Louriva1 Bap
tista, José Paulo Bisol, Carlos D'Carli e João 
Castelo. O Senhor Presidente abre a sessão 
dispensando a leitura da Ata da reunião ante~ 
rior que é dada como aprovada e passa ao 
item 1 da pauta que trata do Projeto de Lei 
do Distrito Federal n~ 19, de 1989, ''Estabe~ 
Jecendo a eleição direta dos Administradores 
Regionais do Distrito Federal, fixa suas atnbui
ções, e dá outras providências". O Senhor Se
nador Wilson Martins, pede vistas do Processo,. 
no que é atendido pelo Senhor Presidente. 

Continuando, é tratado o item 2 referente ao 
Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 33 de 
1989, "Criail.do no quadro de Pessoal do Dis
trito Federal, a carreira Apoio às Ativídades 
Jurídicas e dá outras providências". O Senhor 
Relator, Seitador Leopoldo Peres lê o seu Pare· 
cer_favorável-ão ProjetO_ por Consblucional e 
Jufídico, com a inclusão da emenda de no 
O 1 do Senador Maurício Corrêa. Colocado ..em 
disCussão e votação, é aprovado por unanimi
dade. Passando ao item 3 referente ao Projeto 
de Lei do Senado n• I 98, de I 983, "Estabe
lecendo a região metropolitana de Brasilia e 
disSipli_nando O respectivo sistema adminis· 
trativo metrç>politano", o Senhor Relator, Se· 
nadof Leopoldo Peres pede a retirada do Pro
jeto para reexame, no que é atendido pelo 
Senhor Presidente. Dando prosseguimento, 
passa~s_e ,a tratar do item 4 referente ao Ante
projeto de Lei do Distrito Federal que "Dá 
o nome de Parque Chico Mendes ao Parque 
do Guará". O Relator Senador Mauro Borges,
procede a leitura do_ seu Parecer favorável a 
trami~âo e após discussão e votação é apro~ 
vado por unanimidade. Em relação ao item 
5 que trata _do Anteprojeto de Lei do Distrito 
federal que· "Proíbe privatizações de terras e 
mudanças na destinação do uso dos solos 
do Distrito Fede_r~l. até que seja adotadas as 
proVidências que-dispõe". O Senhor Presiden
resente o Relator Senador José Paulo Bi5ol. 
Continuando passa-se ao iten1 6 referente ao 
Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que 
"Dispõe sobre a utilização das águas subter
râneas situadas no Distrito Federal". Após a 
leitura do parecer favorável à tramitação, é 
o mesmo discutido, votado e aprovado. Pros
seguindo, é .examinado o item 7 que trata do 
Anteprojeto de Lei do Distrito Federal que "Au· 
toriza o Governo do Distrito Federal a instituir 
a Fundação Universidade do Distrito Federal 
e a dota outras providências". A Presidência 
redistribui o Projeto ao Senador Pompeu de 
Sousa, que a dota_ o Parecer do Senador Carlos 
D'Carli favorável à tramitação. Após discussão 
e votação é o rtlesmo aprovado. Passa-se em. 
seguida ao item 8 referente ao Anteprojeto 
de Lei do Distrito Federa1 que "Dispõe sobre 
normas para a proteção do meio ambiente 
nos casos em que especifica'".-O Relator, Se
nador Meira Filho, lê seu Parecer favorável à 
tramitação que a:p6s discutido e votado, é 
aprovado por unanimidade. Ao tratar do item 
9 relativo a denúncia do Senhor Wilton Robson 

-Alvare:o_ga contra o Distrito Federal e a Funda
ção Zoobotân[ca, o Presidente informa que 
o Relator solicitou o adiamento da discussão 
da matéria. Após consultar os Senadores pre· 
sentes, _é concedido o adiamento. Ao final o 
Senhor Presjdente informa que foi acrescido 
_um item extra na pauta, com base no regi
mento interno, Artigo 108, relativo ao Projeto 
de Lei do Distrito Federa1 n~ 34/89 que "Dispõe 
sobre a regularização as desconstitufções de 
parcelamentos urbanos implantados no terri
tório do Distrito Federal, sob a forma de lotea
mentos ou condomínios", como também um 
requerimento do Sindicato dos Ertgentteiros, 
SirídiCato dOs ArquitetOs, e Instituto dos Arqui
tetos do Brasil, solicitando que seja ouvic;!o 

. -- ·-· . -

oArquiteto Luiz Ph~lippe T oreQy sobre o assun
to. Esc!arece tambéffi que-no momento não 
há mais quorum Para a discussão da matéria 
e sugere uma reunião extraordinária para 
25-08, dia no qual finda o prazo para discussão 
da matéria. Após breve discussão, fica acer
tado que a reunião será dia 24-08, quinta-feira 
às 17:00 horas. Ficando assún estabelecido, 
o Senhor Presidente enceria a -sess.9.o. Nada 
máiS havendo a· tratar, eu, Carlos Guilherme 
FOOSEicâ, Secretario da Comissão, lavro a Pre
sente Ata que ap6s lida e aprovada será éissi
nada pelo Senhor Presidente. · 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO CÓDI-
GO 

DE DEFESA DO CONSCIMIDOR 

1&' Reunião Ordinária, realizada 
em 23 ele agosto de 1989 

Às dez horas do dia vinte e três de agostO 
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reunião da Comissão de Serviços de InfàJ.
Estrutura, Ala Senador Alexandre Costa, pre~ 
sentes os Senhores Senadores João Menezes, 
Presidente, Nelson Wedekin, Alexandre Costa, 
Dirceu Carneiro, AluíZio Bezerra e AforisO Sàfl. 
cho, reúne-se a Comissão Temporária para 
examinar o Projeto de Lei do Senado n~ 97/69, 
que "Dispõe sobre a Proteção do COnsumidoi
e dâ outras providências." Deixam de campa· 
recer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadoresJutahy Magalhães, José fogaça, R~y 
Bacelar, Iram Saraiva, Carlos de Carli, João 
Castelo e Mauro Borges. Havendo número re
gimental, o Senhor Presidente, Senador J.oão 
Menezes, dedara aberto os trabalhos, dispen
sando a leitura da ata da reunião anterior, que 
foi considerada aprovada. O Senhor Presiden
te comunica a seus Pares que a presente reu· 
nião destina-se a apreciação e votação da Re
dação Fmal do PLS n~ 97/89, de autoria do 
Senhor Senador Jutahy Magalhães. O Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor 'SeM· 
dor Dirceu Carneiro, que apresenta a Redaçáo 
Fmal do Projeto de Lei do Senado n~ 97/89, 
aprovado pela comissão por unanimidade. 
Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, antes de encerrar a presente reunião, 
o Senhor Presidente agradece o compareci
mento_ de todos, e, deterrn[na a mim Kleber 
Alcoforado Lacerda, Secretário da Comissão 
Temporária, seja lavrada a presente Ata, a qua1 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQCIÉRITO 

Destinada a 'rnvesfitiarindfctos de /Tau
de na importação e exportação de produ· 
tos e insumos farmacêuticos, por empre· 
sas mu/tinaclonilis, e os possfveís desdo
bramentos da atuaç8o dessas empresas 
no Pafs, índusíve a desnacionalização do 
setor e a desmesurada elevaçiío dos pre
ços de medicamentos': 

9' Reunião, reaUzada 
- em 22 _de agosto de 1989 

Às dez horas do dia vinte e dois do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
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n~ 4, presentes os Srs._ Senadores Pompeu 
de Sousa, Leite Chaves. Relator, em exercício __ 
da Presidência, Afonso Sancho, Frahcisco Ro
llemberg, Ronaldo Aragão, Severo Gomes e 
Leopoldo Peres, reúne·se a Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada a "investigar 
indicias de fraude na importação_ e exportação 
de produtos e imumos farmacêuticos, por 
empresas multinacionais, e os possíveis des
dobramentos de atuação dessas _empresas no 
País, inclusive a desnacionalização do setor 
e a desmesurada elevação dos preços de me
dicamentos". Comparecem, aindã, os Srs. Se
nadores Mário Maia, Saldanha Derz!, João Cal
mon e o Sr. Deputado Gerson Peres. 

t dispensada a leitura da ata da reunião 
anterior que, em seguida, é dada como apro
vada. 

Havendo número regimenta] o Sr. Presiden· 
te declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Dr. Seigo Tsuzuki, Ministro de Estado da saú
de, que proceda a leitura do juramento e, em 
seguida, concede-lhe a palavra. 

O Sr. Ministro inicia o seu depo[mento, di
zendo que a química fina e a farmacotécnfca 
brasileira dependem de iniciativa isoladas que 
nunca configuram um plano nacional de mé· 
dia ou longo prazo. No que se refere as denún
cias de fraudes na importação de matérias
primas por empresas multinacionais, o Minis
tro da Saúde não tem informações concretas. 
E quanto a desmesurada elevação dos preços 
de medicamentos, o goveno tem fixado pre
ços calcados na utilização de parâmetros até 
certo ponto inadequados. 

Logo após a exposição do Senhor Ministro, 
o Sr. Senador Leite Chaves passa a Presidên
cia para o Sr. Senador Francisco Rollemberg. 

Âssurnindo a Presidência, o Sr. Senador 
Francisco Rollernberg passa à fase de debates, 
concedendo a palavra, pela ordem, aos Srs. 
Senadores Leite Chaves, Relator, Afonso San
cho, Pompeu de Sousa e Mário Maia. 

Fmalizando, o Sr. Senador Francisco Ro
llemberg Presidente eventual, agradece a pre
sença de sua Excelência o Sr. Ministro da Saú
de e, determina que as notas taquigráficas, 
tão Jogo traduzidas e revisadas, sejam publica
das, em anexo, à presente ata. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Sônia de 
Andrade Peixoto; Assistente da Comissão, la
vrei a presente ata que, lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação. 

Anexo à ata da 9' reunião, da Comiss§o 
Parlamentar de Inquérito, destinada a ''in
vestigéf!r indicias de fraude na importaçAo 
e expo~o de produtos e Jnsumos far
mac~uticos, por empresas multinacio
nais, e os ;iossfveis desdobramentos d6 
atuação dessas empresas no Pais; Jndu
siYe a desnacionalização do setor e ades
meSI.Jmda elevação dos preços de medi
ClliTientos': realizafla em 22 de agosto 
de 1989, a fim de ouvir o depoimento 
do Dr. Se/go Tsuzukf. Ministro da Saúde, 
que se publica com a devida autorização 
do Sr. Presidente. 

Presidente eventual: Senador Francisco 
Rol/emberg 
Relator: Senador Leite Chaves 

O SR. PRESIDENTE (Lefte Chaves)- Ha
vendo número regimental, declaro aberta a 
reunião. 

Senhor Ministro, pela forma regulamentar 
e constltucional, V. Ex' teria que prestar o jura-
mento.----- - --

0 SR. MINISTRO SEIGO TSUZUKI- ''Juro. 
coiiiO -dever Qe concfência, dizer toda a verda
de, nada omitindo do que seja do meu conhe
cimento _sobre quai_sqlier fatos rdadonados 
cõin a trivestigação a cargo desta Comissão 
Parlamentar de lnquérito, destinada a inves
tigar indícios de fraude na importação e expor
tação de produtos e insumos farmacêuticos 
por empresas multinacionais e os possíveis 
desdobramento da atuação dessas empresas 
no País, inclusive a desnacionalização do setor 
e a desmesurada elevação dos preços de me· 
dicamentos." 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chavesj - MI
nistro Tsuzuki, esta comissão já está insta1ada 
há algum tempo. Como V. & vê ela tem essa 
finalidade específica de investigar os índices 
de fraude na importação e exportação de pro
duto.s e insumos farmacêuticos por empresas 
multinacionais e os posslveis desdobramento 
da atuação dessas empresas no Pais, inclusive 
a desnacionalização do setor e a desmesurada 
elevação dos preços de medicamentos. 

Tenho sido o reJator, houve uma mutação 
de presidência e já ouvimos divesas pessoas, 
inclusive representantes da indústria externa 
e interna do País. E, cOnfessamos a V. EX 
a nossa frusb'ação nesta comissão, porque por 
mais que insistíssemos não conseguimos, asM 
sim, alcançar o contraditório. Chegou a ponto 
de que as empresas nacionais falavam a mes· 
ma linguagem das internacionais, tudo levan
do a crê que houvesse, assim, determinado 
receio dos laboratórios nacionais em fazer 
qualquer ofensa à essas firmas, a ponto de 
perder fornecimento de matérias-primas. 

Ouvimos técnicos, aqui, também da mais 
alta qualificação -- todos os depoimentos esM 
tão gravados, estão sendo decogravados, in· 
clusive, e depois faremos o nosso relatório. 

O depoimento de V. Ex~ jamais poderia deiM 
xar de ser tomado a essa altura. V. EX', um 
homem assim, de grande cultura, de garante 
inteligência e temos informações sobre a sua 
vida anterior ao ministérro e, embora estando 
no ministério há pouco tempo, V. Ex' é um 
homem muito inteligente e não deixará de 
ter alguma coisa a nos informar na Comissão. 

Então, ministro, o Congresso Nacional, o 
Senado sobretudo,_ cr4er saber iss_o de V~ Ext. 
Com a sua experiência, com o seu conheci
mento, V. Ext acha que essa situação dos fár· 
macas, no Brasil, está bem? A política até en
tão adotada deve continuar a ser prestigiada 
ou para o Pafs, Com essas dimensões, não 
seria conveniente que adotássemos, através 
de leis que haverão de surgir desse processo, 
um outro comportamento, uma outra orien
tação. 

V. Ex" pode ter a oporfunidade de fazer uma 
ligeira explanação de sua experiência e, em 
seguida s_erá argüido pelo relator e pelos nos
sos senadores. 

Agrade_cenios, de início, que V. Ext possa 
nos trazer algum subsídio, alguma orientaçãQ 
nesse quadro muito difícil, muito coloidal, em 
que os interesses do Brasil não conseguem, 
realmente encontrar um caminho para se efe
tivar. 

V. Ex-' tem a palavra 

O SR. MINISTRO SEIGO TSUZUKI- Exrn• 
Senador Leite Chaves, digno relator da _douta 
Cómissão de Inquérito sobre esse assunto 
realmente, complexo, da produção de fármaM 
cos no Brasil. 

V. f:xl', que foi bastante generoso, na apre
ciação do Ministro~ sabe como esse assunto, 
realmente, é bastante complicado e, o Ministro 
como V. & mesmo relata - está há pouco 
tempo no cargo, vem aqui, prazeirosamente, 
não como um simples convite dessa Comis
são mas, acredito que é acima de tudo, além 
da honra de estar nesta Casa um dever, uma 
obrigação de todo Ministro em prestar_os es~ 
dareclmentos necessários, sobretudo técni~ 
cos, a uma Comissão que deseja, assim como 
nós no Ministério des_ejamos e o objetivo, por~ 
tanto, é um só,- de encontrar uma soluçãb 
um caminho. Então - como eu dizta - é 
muito mais do que um simples dever mas 
uma obrigação o Ministro estar aqui presente, 
para prestar esclare_dmento aos Srs. Par]a .. 
mentares sobre todos os problemas que en· 
centramOs no Ministério_da Saúde. _ 

Coloquei, para prevenir a CEME desde a 
início, dentro da orientação que trouxe ao Mini· 
tê rio como uma pessoa, como um profiSSional 
da Saúde, que sou - simplesmente um pro
fissional da Saúde- procurando dar diretrlzes 
mais técnicas ao Ministério da Saúde, coloquei 
na CEME um profissional competente e ligado 
a farmácia que é o Dr. Jorge Washington, aqui 
presente, que é um farmacêutico de profissão 
e que dirigia a divisão de farmácia do Instituto 
do Coração, com bastante competência. 

Acredito que, dentro dessa diretrfz, _estamos 
procurando inlprimir, no Brasil - e é está 
a orientação que o Dr. Jorge Washington tem 
- uma política mais condizente com as ne
cessidades do Brasil nesta área. 

Então, permita~me Senador Leite Chaves, 
Relator, ler, sucintamente, a apreciação que 
fiz sobre esta matéria, para depois me colocar 
à disposição dos presentes para responder 
quais quer perguntas. Acredito que: ~_Comis
são já está sufidentemente ~mbora -o Senador 
tenha dito da dificuldade de se chegar a wn 
consenso das dificuldades desta área, vou fa
zer um relato sucirito de levantamento que 
fiZ e me colocar à_disposição dos senhores. 

Senador Leite Chaves, no Brasil os medica
mentos são produzidos por um setor pouco 
participativo no desenvolvimento de tecnolo
gias próprias, altamente dependente da im
portação de insumos utilizados e com um 
mercado controlado por poucas empresas cu
jas matrizes estão no exterior. A química fina 
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e a farrnacotécnlca brasileira dependem de 
iniciativas isoladas que nunca configuram 
com um plano nacional de médio ou longo
prazo. 

No âmbito governamental, a política nacio
nal de medicamentos e a operacionalização 
das assitências farmacêutica tem se restrin
gido á atuação da Central de Medicamentos, 
que tem procurado interagir com a indústria 
farmacêutica de modo a fazer chegar à popu
lação mais carente o medicamento essencial. 

O Sistema CEfw\E funciona qu~e como um 
normatizador de procedimentos técnicos na 
área da produção e controle de qualidade, im
portando, através da lnterbrás a matéria prima 
necessária para a produção dos medicamen
tos programados pelo Sistema Únfe:o de;: Saú~ 
de - SUS - para atender a demanda de 

_todo o. País. 
No que se refere às den(mcia.s d~ fraudes 

existentes na importação de matérias primas 
por empresas multinacionais, o Ministério da 
Saúde não tem infonnações concretas já que 
a lnterbrás, a empresa pública subsidiária da 
Petrobrás, é quem praticamente operaciona
liza todas as importações dos insumos para 
o Ministério da Saúde. 

Quanto à desnacionalização da empresa 
nacional, o Ministério da Saúde, através da 
Central de Medicamentos, vem -executando 
desde 1983 um programa de desenvolvimen· 
to e síntese de fármacos que já contemplou 
a produção, em escala indl.lstrial, de 19 maté
rias primas ativas, bem como encontra-se 
conduído o desenvolvimento de outros 27 
que estão em fase de transposição para serem 
produzidas em escala industrial, sendo este 
wn programa contínuo e progressivo. 

Salientamos que encontram-se em desen
volvimento a tecnologia para a produção de 
outras 23 matérias primas e, recentemente, 
foi contratado pela CEME a Codetec o _desen
volvimento de mais 23 ·matérias primas dentre 
as quais anticeoplástlcos, tubérculoestáticos 
e antibióticos. 

Quanto à desmesurada elevação dos pre
ços dos medicamentos, o Ministério da Saúde 
acredita que o órgão governamental incum
bido de fazer o controle de preços não tem 
conseguido estabelecer um~ política de 
acompanhamento real dos insumos que com
põem o preço fina1 dos medicamentos, o que 
significa dizer que o governo tem fixado preços 
calcados na utilização de parêmetros até c~rto 
ponto inadequados. 

Objetivando otimizar uma metodologia efe-
tiva de apropriação de custos e formação de 
preços, o Ministério da Saúde está pleiteando 
junto ao Ministério da Fazenda a presença de 
uma representação nossa na Comlssão lnter
ministerial de Preços- OP- visando forne-
cer subsídios inerentes aQ item medic:amen
tos. 

Essas seriam, Senador Leite Chaves, Sr. Re
lator, as considerações que tínhamos que fazer 
a esta douta Comissão no que se refere ao 
objeto específico da nossa convocação. 

Então, são esses os itens que gostaria de 
deixar aqui consfgnados para, em nome do 

Ministério da Saóde, tentar trazer o nosso le
.vantamento em relação à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Lefte Chaves)- Se
nador Rollemberg, V. Ex• está Sendo convi
dado para Ser Presidente eventual da Mesa, 
pois o nOSSO Presidente não pôde estar pre
sente, V. Ex' preside a reunião, pois serei Rela
tor e_ tere_i_que interpelar o Sr. Ministro. 

Gostaria que assinasse o livro e assumisse 
a Presidência. 

O $R. PRESIDENTE (Frarict$C'o Rollem
berg) - Coin -a pa1avta o Senadoi Leite Cha
ves, como Relator da CPI, para as conside
rações que julgar necessárias fazer ante a ex
posição do Sr. JVIjni,stro Selgo '"fsuzuki. 

-O SR. RELATOR (Leite Chaves)-Sr. Minis
tro, V. Ex' diss_e que não tem o seu Ministério 
-e V. EX' mesmo disse que não tem- infor
mações concretas, formalizadas sobre fraudes 
na importação e exportação de produtos. 

Mas, existe algum indício, chega ao Minis
tério alguma noticia, ainda que velada, de que 
ocorre isso nesse setor, Ministro? 

OSR.MINISTROSE!ClOTSUZUKI-Como 
já disse, Sr. Senador Leite ChaVes, o Ministéiio 
da s-aúde, através da CEME. pratica uma ação, 
uma política de importação de medicamentos, 
através _de um 6rgão que é a INTERBRÁS. 
Então, dentro-do seu ânibito de atuação, te
mos convicção de que não existe nenhuma 
anormaJidade. -

O que o Ministro tenl Ouvido, na verdade, 
são fatos que ocorrem em importaçOes de 
subsidiárias e que estãO até relatados em um 
artigo de jornal, se não me engano, do Profes
sOr Cerqueira César, da ONICNv\P, em que 
apOnta a existência dessas ocorrências. 

De fato, concretamente, o Ministério da Saú
de_, o Ministro não tem condições de prosse
guir mais nesse fato, 

o SR. RELATOR (Leite ChaveS)--~_ ESsa-_~
pessoa a quem se refere V. EX-, de Campinas, 
seria à piOfessor Cerqueira Leite? 

O SR. MINISTRO SEIGO TSUZUKI- Exa
tam~nte. Cerqueira Leite, 

O SR RECA TOR (Leite Chaves) -Ministro, 
digamos, com a sua -exPeriêrida de Ministro 
e mesmo _anterior, ~e_ V. Ex~ tivesse qUe fazer 
sugestões e modificações nesse setor, no Bra
sil, o que V. EX' acha que seria [undarneotal 
que se fizesse através ele lei ou. mesmo de 
atas· administrativos recomendados ao Gover:.: 
no central? 

O SR. MINISTRO SEIGO TSUZUKI - Sr. 
Senador, este é um assunto que; praticamente 
em todos os despachos que ternos de rotina 
com o Presidente da CEME, Dr. Jorge Wa
shington, temos discutido. Ainda ontem, apro
veitar\ do este relato que acabo de fazer, nova
mente discuti o assunto com ·a Dr. Jorge Wa-
shington. · 

Na verdade, o Ministro da Saúde, hoje, tem 
a impreSsão de que estamos em uma fase 
da produção de fármacos que é, talvez, própria 
da evolução desta matéria no Brasil. Estamos 
ainda, como já relatei, numa etapa de grande 

difi.culdade na obtenção de iflSI,lmos, de_ n1até~ 
rias-primãs, e_ estamos rritiito dependeitfes
disso, o que compromete basicamente a etapa 
segUinte, que-é o processamento desseS.insu
mos e que dePende, portanto, de iinpoifução. 

-Ao que me parece e estou fazendo um le
vantamento, o nosso desejo mais uma yez_ 
dentro do nosso Ministério, é poder contribuir 
para que tenhaniOs uma política mais -oójetiva 
nessa -área, no nosso meio, e pretendemos, 
até o final da noss;;1 gestão, dejxar elaborÇidO _ 
um plano, uma política mais objetiva, menos 
teórica nesta matéria. 

Acredito qUe podeiTios fazer alguma -Coisa. 
O que sinto é que realmente eSsa área está 
um pouco pulverizada. Tem os ffiúítas indús
trias ligadas à produção de fármacos. São la
boratórios oficinais, são os laboratórios nacio;; 
naís grandes, são os laboratórios nacipnais 
pequenos, temo-s as multinacionais grandes, 
temos as milltinacionals pequenas. Então, es~ 
sa área está muito pulvei"izada. Acredito que 
se tentarmos, através da CEME, implantar 
uma política um pouco mais objetiva, um-pou
cO maiS radonal visando _a harmonizar um 
pOUCo eSses interesSes muito pulverizados pO~ 
demos chegar a uma fase: uffi_poucõ melhor 
nessa polítl.ca_de medicarne_ntos. __ 

O SR. RELATOR (Leite Otaves)- Aqui no 
Brasil, 80% dos laboratórios, da força labora
tortal são estrangeiros e 20% nacionais. 

Nas palses superdesenvolvidos, a preocu
pação da quírilica está ei"n outro setot da viçl-ª
humana: é o alongamento da vida, melhores 
condições de saúQe. E eles se desinteressa
ram totalmente de assuntos ligados a países 
subdesenvolvidos, problemas como, por 
exemplo, a meningite. Aliás, não foi por outra 
razão que Cuba, porque sofre o mesmo pro
Cesso, desenvolveu meningite. É malária, é 
febre aftosa, etc. Então, a doença do nosso 
povo, que não existe nesses países há muito 
tempo, nesses países maís sofisticados, pas
sou a ser matéria marginal. 
V.-~ não acha que deveríamos exigir que, 

percentualmente, esses laborat6fios externos 
tivessem uma atenção maior para esses se~_ 
res? 

O SR. MINlS!RO SEIGO TSUZUKI- Nobre 
Senador Leite Chaves, aproveito para fazer 
uma divagação quanto ao objetivo do Minj&
tério da Saúde. 

Como sabe V. EX-, o Ministério da Saúde 
tem, desde- o início da nossa gestão, lutado 
para assumir, o mais rapidamente possível, 
um programa que consideramos de funda
mental importância para o nosso meio, hoje, 
que é tentar uni_fic;:ªr a saúde no Brasil. Um 
dos argumentos -de que me_ tenho- uti!gado 
é justamente este, o de que o Mintstério da 
Saúde, tradicionalmente, c:-om os seus poucos 
recursos orçamentários, tem conseguido fazer 
muito pouco numa área de atuaçâo-da ~úde, 
que é justamente na área de controle, preven
ção e profilaxia das doenças. Mesmo assim, 
nossas dificuldades, como acaba V. Ex- de 
relatar, são grandes. Não conseguimos, se-
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quer, implantar um programa nacional de 
imunobiológicos, onde realmente consegui~ 
remos estar absolutamente tranqüilos quanto 
à necessidade de imunizar a população _quan
to a diversas moléstii:ls. Esse é um programa 
fundamental em nossa avaliação, e estamos 
trabalhando para isto. 

Mas qual é a importância, nobre Senador 
Leite Chaves, de termos esta unificação? Ao 
assumirmos também o comando da assis
tência médica, com o orçamento fantástico 
que ela tem, o Ministro, seguramente, saberá 
dosar, equilibrar um pouco mais as ações. 
Ele poderá, nas nescessidades, evidentemente 
sem descuidar do tratamento médico ter um 
equilíbrio melhor de como direclonar esta polí
tica da saúde no Brasil. Isto, consideramos 
um passo fundamental e, neste aspecto, tenho 
conversado com os Srs. Parlamentares, mos
trando a eles a importância de, neste ano, con
seguirmos implantar este programa constante 
da Lei Orgânica da Saúde, que encaminha
mos ao Excelentisslmo Senhor Presidente da 
República, para ser enviado ao Congresso, on- -
de está. -

Esta divagação, portanto, eu a desejava fa
zer para mostrar a V. Ex" da importância de 
o Ministério assumir toda a problemática da 
saúde no Brasil e que envolve justamente um 
dos itens fundamentais: a produção de medi
camentos. 

A CEME tem-se desdobrado para tentar, 
de certa forma, dire<:ionar esta política, mas 
ela encontra dificuldades naturais. Este ano 
estamos incentivando e tentando, dentro de 
uma política já definida, dar apoio maior aos 
laboratórios oficiais. -contudo, os investimen
tos nessa área são, como já o disse no início 
de minha explanaç.-ão, muito pequenos. Preci
samos realmente direcionar nossa atenção 
para a pesquisa em novos· fármacos, e esta
mos fazendo muito pouco no Brasil. 

Assim, acredito que, além de incentivarmo.s 
os laboratórios oficiais, temos que, de certa 
forma, encOntrar um caminho para que tenha
mos, junto aos laboratórios multinacionais 
que fiZeram as pesquisas, condições de fazer 
com que eles tragam essas pesquisas ao Bra
sil. 

Concordo perfeitamente com V. Ex' quando 
diz que os laboratórios multinacionais que ob
têm urna faixa de faturamento grande, no nos
so país, estão investindo muito pouco no Bra
sil. Precisamos, de uma certa forma, trazer 
esse pessoal, para que possamos trabalhar 
em conjunto. Ou eles nos passam tecnologia, 
sob forma de royalities ou de aJguma outra 
forma, ou precisamos produzir aqui e investir, 
para que as pesquisas dos laboratórios oficiais 
sejam realmente eficientes e tragam resulta~ 
dos dentro de um período que vamos progra
mar. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Ministro, 
durante a (4Jerra das Malvinas, a Argentina 
foi pr1Vada do suprimento_ de determinados 
medicamentos, e uma das firmas, um labora
tório do País é que precariamente forneceu 
esses medicamentos durante algUm tempo. 
No setor de antibióticos, o Brasil tem essa 

dependência muito grande do exterior. Em 
eventual conflito em que se desagradasse às 
potências fornecedoras, poderfa o Brasil ficar 
em idêntica situação? E se isto ocorre, não 
seria eSsa questão de fármacos no Brasil, uma 
questão de segurança nacional? 

OSR.MiNISfROSEIGOTSUZUKI-Sena
dor Leite Chaves, na verdade, estamos caren
tes, no Brasll, em termos de antibióticos cha
mados de da última geração e para sanar o 
mais rapidamente possível esta deficiência, es
tamos agilizando, junto à Codetec, que é hoje 
uma das empresas nacionais, em Campinas, 
encarregada da produção dessa segunda eta
pa de medicamentos, que é a geração de insu
mos de química firia. FIZemos um contrato 
recentemente com a Codetec, e estamos pro~ 

--ctifoindo, de uma Certa forma, agil'izar esse 
trabalho da Codetec, para que possamos, den· 
tro de curto espaço de tempo, ter a autonomia 
desejada em antibióticos. Mas isto não signi~ 
fica, nobre Senador, voltando à sua pergunta 
anterior, que a nossa tarefa deverá estar con
cluída. Devemos realmente incentivar mais a 
primeira etapa, que é a pesquisa na área ~e 
fármacos e que é o desenvolvimento. Enquan
to não tivermos esta autonomia, enquanto as 
indústrias. os laboratórios oficiais não se cons
cientizarem dessa necessidade, estaremos, 
nobre Senador, sempre dependentes desta 
segunda etapa. 

O SR. RELA tO R (Leite Chaves) -Ministro, 
quero falar agora sobre a questão das paten
tes. 

Na história áa qUímica e dos fármacos, te
mos conhecimento de que nenhum pafs, na 
sua etapa de subdesenvolvimento ne~~ setor, 
respeitoU patentes. Sabemos também que 
tem havido uma grande guerra nessa luta da 
questão de patentes, de conquista e de domí
nio de mercado. A Alemanha mesma, quando 
vencida, assiStiu a um fato singular nesse se
ter: uniram-se União Soviética, Estados Uni
dos e a própria Inglaterra, criaram uma comis
são especial para ouvir os químicos, para ouvir 
os grandes pesquisadores e grandes dentistas 
aJemães desse setor. E eles eram ouvidos co
mo se estivessem em inquérito policial. Eram 
quase que ouvidos e interpelados como foram 
aqueles responsáveis pela guerra perante o 
Tribunal de Nuremberg. Então, eles eram 
pressionados para inclusive dizer como eram 
feitos aqueles produtos, as s:ondições de ob
tenção, de pressão, de temperatura e, assim, 
eles obtiveram grandes informações nesse se
tor. 

O Brasil não_ tem pbr que reconhecer paten
tes desenvolvidas em outros países e em ou
tras condições. 

Então, Ministro, não seria - digamos -
interessante que o Brasil desenvolvesse uma 
lei oU um processo legal em que se reco
nhesse as patentes dos laboratórios estran
geiros mas, que fossem desenvolvidas no Bra
gjl, quer dizer, aquelas que fossem aqui obti
das, reconheceríamos, mas as externas, não. 

Qual é a sua opinião, então, de modo geral, 
sobre esse setor? 

O SR. MiNIS1RO SEIGO TSUZUKI- Cáro 
Senador Leite Chaves, como V. EX está vendo, 
pela minha fisionofTiia, sou descendente de 
japonês que nunca pagou patente também. 
Eles s_empre copiaram. Parece-me que esta 
é uma norma, inclusive, que no Japão se adota 
em relação aos fármacos. -

Nós, no Brasil, acredito que, nesta etapa 
em que estamos, estamos em posição correta 
A recomendação é de não pagarmos patente, 
pelo menos por hora. Volto a dizer da neces
sidade de investirmos maiS na pesquisa, para 
que possamos assegurar as patentes dos pro
dutos aqui desenvolvidos, porque, senão, esta
riamos sempre dependendo da importação. 
Acho que deveremos é fugir desta etapa cruel, 
na produção dos medicamentos, que_é a nos
sa dependência absoluta, ou quase _absoluta, 
de insumos. -

Entao, em relação às patentes, posicio~o
me dentro desta sua ótica. Acho que é válida, 
até, esta ofensiva, esta pressão dos labora· 
tórlos, das multinacionais em de uma certa 
forma, exigir este pagamento, mas acho que 
a nossa postura está ·correta e que esta sua 
sugestão de uma certa forma exigir esse paga· 
menta, mas penso que a nossa postura está 
correta e essa sua sugestão é pertinente. 

O SR. RELATOR (Leite ChaveS}- MíniS&o, 
sei que V. Ex" tem um compromisso posterior _ 
a cumprir, não_ teria mais outra pergunta nesta 
opOrtunídãcte.- - --

Agradeço a V. Ex' a sua presença e a ~era
teria está satisfeita. 

Sr. Presidente, muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Francisco Rollem
berg) - Sr. Ministro, dois outros Senadores 
se inscreveram para apresentar suas preacii: 
pações: o Senador Afonso Sancho e o Sena
dor Pompeu de Sousa. Vou passar a palavra 
ao Senador Afonso Sancho para que ele se 
manifeste. 

O SR. AFONSO SANCHO·- Eu desefà me 
congratular com a objetividade e a simplici
dade com que V. Ex'- apresentou o relatório, 
porque Vêm- ãqui certOs Ministros ou ex-Mi~ 
nistros e trazem um tratado para ler; quando 
terminam de ler, está todo mundo cansado. 
Isso aconteceu na semana passada com o 
ex-Ministro da Previdência que leu durante 
duas horas; ora, depois de duas horas,_já está 
todo mundo desejoso de terminar. V. EX' Sii:n
plificou e, como sou também um homem 
muito objetivo, quero me congratular, inicial~ 
mente, com V. EX' pela obJetividade. 

Em segtiri:do lugar; é exato, Ministro, que 
nesses últimos anos, cerca de uma d_ezena 
de multi11adonais foram embora pela falta de 
condições de trabalhar no Brasil com fárma
cos? Essa é minha indagação. 

O SR. MiNIS1RO SEIGO TSUWKI C:.. Sr:·· 
Senador, a~deço as suas palavras. Não me 
parece que essa é a posição real; algumas 
multinacionais têm ameaçado deixar de pro
duzir fármacos, determinados medicamentos, 
mas, terem abandonado defmitivamente o 
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nosso País. me parece que não. Eu gostaria 
de contar com a participação do Dr. Jorge 
Wahíngton para tentar enumerar em termos 
de mercado. Dr. Jorge, poderia me informar, 
para que eu possa esclarecer o Senador, qual 
é a participação das multinadonais no Brasil? 
Creio que ísso é importante para satisfazer 
o Senador. A pergunta dele é bem clara Ele 
ouviu dizer que as multinacionais estão dei
xando o País. Eu não creio ni_s_S_o_._- elas ainda 
têm uma faixa importante de participação no 
nosso mercado. Eu queria essa porcentagem. 

O-SR. JORGE WASHNGTON - Ministro. 
essa observação que S. EJcf está fazendo" se 
reporta à compra de multinacionais por outras 
multinacionais e, conseqUentemente, algu
mas estão_ deixando o men::ado,_m®_ficando 
uma trading.Aconteceu agora com a Prudho: 
me, que é uma subsidiária da Merc::k Sharp 
e Pohme, está acontecendo agora com aSche
Iing,está acontecendo com a Fon_tqyra Wyeth 
e outras companhias. Em tennos de número, 
teríamos aproximadamente entre 80% e 85% 
de participação das multinacionais .. 

O SR. MiNISTRO SE!GOTSOZU~- Por· 
tanto, Senador, realmente nã.o ocorr~ is~ na 
prática; provavelmente são arranjos corperw 
dais que elas fazem, porque, saiba V. E:icf, o 
mercado brasileiro é altamente promissor do 
ponto de vista financeiro; elas não abandow 
nariam nunca isso. 

O SR. AFONSO- SANCHO -Realmente, 
o Ministro, O Brasil, penso eu, é a Canaã do 
mundo; é só se querer, se desejar, compreen
der esta Nação, que não é do_T erceiro Mundo; 
o Brasil é do Primeiro Mundo, pOrque êJuem 
for a sua terra, V. EXt Oão é de São Paulo? 

O SR. MiNISTRO SEIGO TSUZUKI - Eu 
sou de São Paulo. 

O SR. AFONSO &\NClJO .~· Q\lem for a 
sua terr~. vai constatar que o Brasil não tem 
nada de Tercelro Mundo, mas há governos 
que fazem questão_de inclui!:_ o 6r~il nQ.Jer
ceiro Mundo., O Brasi_l é um país em desenvol
vimento acelerado, porque a sua ónic:a região 
subdesenvolvida, o Nordeste, é considerada 
pelas Nações Unidas como a única região do 
mundo subdesenvolvida que quer_ _se desen
volver. Eu acho que o Brasil é a Canaã do 
mundo. . 

Mas o Ministro falou aí que as empresãs 
poderiam ampliar mais na pesquisa. Estou fa
zend_o aqui o papel de advogado do diabo, 
para poder me esclarecer, porque sou empre
sário, estou aqui por um acidente. Então, eu 
pergunto, Ministro, com 9 ~rejamento que V. 
~tem, residente e ftlho de um grande Estado 
do Brasil; essa faha de _aplicação não é tam~ 
bém uma falta de segurança proveniente, va~ 
mos dizer, das nossas leis, da nossa Consti~ 
tuição e de uma série de problemas que sur~ 
gem de uma hora para outra? Na semana 
paS"sada, aqui, foi aprovada a suspensão do 
pagamento da dívida do Brasil, como se isso 
fosse brincadeira. Isso não deve ser, Ministro, 
uma falta de segurança? Tenho re:celo que, 
como a programação dessas empresas a lon-

go prazo, venha uma lei ou a própria Consti
tldçáo impedindo ou tolhendo-as_de se desen-
volverem-. -- --- - - ---

Qual é o pensaniPnto de V. Ex!' sobre esse 
assunto? --- ~ 

O SR. MiNISTRO S"lQO TSOZUKI-Preza· 
do Senador, V. Ex" que é empresário sabe 
muito _l>enl qu_e realmente nós precisamos, 
para investimento, de um mínimo de segu
rança, para que haja um retomo para o investi
mento, sem o qual não existe investimento. 
Mesmo em órgãos governamentaiS esse retor
no, teoricam_ente, tem que ser calculado, se
não a empresa lica sempre caminhando num 
sistema de inadimplêhCia que leva à falência 
do sistema. Essa insegUrança, essa instabi
lidade econômicO-firiaitCeira que nós atraves
samos-e que·se reflete, justamente, é o terceiro 
item desta Comissão, o desajuste, a defasã
gem nos ~preços, o que é muito alardeado 
pelos laboratórios. O Ministro-Sabe que o óf
gãó-âeve ser um fator determinante de certos 
problemas causados na distribuição e na co
mercialização dos medicamentos. Nós esta
mos pleiteahdo, reivindicandO Uma posição 
na CIP parã.4Ue-"rióS-possanios, eretivamente, 
assumir o nosso pa:pel de alguém que deseja
participar da polftii:a de medicamento no Bra
sil, sem o qual ::___ e esse fator é fundamental 
-nós ficamos sempre falando no_vazio. 

Ou nós, lá dentro, que é o fórum adequado 
para discutir pieços, para discuti[ planilhas de 
custo, mostramos o que es"ª correto e o que 
está errado, ou nós sempre temos que vir 
numf6fiimcomO êste prestar esclarecimentos 
sem estar participando e sem estar, às vezes, 
com-direito_ a dado_s_realmente efetivos. Eu 
crefo que V. &, tem razão, esse é: __ um ·fator 
determinante na falta de investimento e nós 
predsamos caminhar para reverter esse qua
dro, na minha opinião. 

· O SR. AFONSO SANCHO-Ministro, ouvi
mos muitas reclamações, inclusive lá no Esta
do, o_ Ceará, de uns dois ou três laboratórios 
que dizem que s_e não tivesse havido agora 
esse aumento ele_s_teriam até que fechar, por· 
que não daVa. Existe-mesmo essa defasagem 
de preços nos produtos farmacêuticos? 

O SR. MINI_STRO SElGO TSUZUKI - Sr. 
Senador, pare<:e-me que o que na verdade 
ocorre é oma-,defasagem em determinados 
medicamentos. Nós não podemos generali
zar, esse é o problema, porque os laboratórios 
têm em determinados produtos uma margem 
de lucro suficiente e mals do que suficiente, 
em outros eles têm menos lucro e em outros 
eles podem até ter prejuízo. Não sei se isso 
ocorre na verdade, _rnas esse, Aa verdade, nós 
até podemos admitir considerando a evolução 
própria do quadro econômico; as despesas 
crescem numa curva diferente da receita_ o 
que faz qualquer empresa se tomar inviável. 

Eu acredito que n6s precisamos corrigires
sa distor_ção, Sr. Sena~or. 

Ô SR. AFONSO SANÇHO--outro assunto 
que tambérrttem -sído debatido aqui na co-:. -
mis-são por ocasião dos depoimentos é exata-

mente a questão dos custos de importação. 
Quanto à empresa estatal, V. Ü' esclareceu 
bem~ não é possí:Vel que uma tradíngdo Gover
no seja autora de fraudes na importação, prin
cipalmente umatradingda Petrobrás, que ain: 
da é uma empresa em que se confaa. Agora, 
quanto ao mundo privado, fala-se muito que 
as multinacionais mandam superfaturar os 
preç-os para que os produtos cheguem aqui 
caros e nãu-de luc.ros para a empresa. 

Sei que é um a,ssunto mUito melindroso, 
V. EX' não pode confirmar nem desmentir. 
Outras pessoas que dépuSeramaqui diSseram 
que não, porque a Cacex contrOla esses cus
tos, não havia essa possibilidade. Qual é o 
pensamento de V. ~ sobre esse asst.mto? 

O SR. MINISTRO SEIGO .TS!.IZUKI - Sr. 
Senador, posso lhe assegurar, eu convivi com 
um dos diretores da Interbrás, quando fomos, 
juntos, fazer a negociação da vacina Contra 
menigíte "B", em CUba, a absoluta confiabi
Jida9,e com esse diretor se portou, inclusive 
tentando ao máximo negociar- em favor ~s 
nossas causas. Então, esto~ bastante tranqüilo 
em relação ao comportamento da lnterbrá:s, 
em relação às importações qU,e ela faz, para 
aCEME. 

Quanto a este aspecto das indústrias priva
das, posso lhe assegurar que, se houve este 
fato, ou se há est~ _fato, não <::feio. Pode S_er 
que tenha havido no passado, porque, ao qtie 
me consta, nós temos contatos com a Cacex, 
hoje, a Cacex tem todO wn critériO, para, inclu
sive, avaliar, com mais objetividade e confron
tando com os preços internacionais, Então, 
eu acredito que, se houve eSte fato, no passa
do, hoje, a Cacex está prOCurarido, ao nláximo, 
eliminar esta distorção. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem· 
berg)- Sr. Ministr_o, antes de passar a palabra
ao próximo Senador, eu gostaria de saber de 
V. -Ex', quanto tempo V. Ex' disporia, porque 
eu fui informado de que V.~ deveria presidir 
um seminário. 

O SR. MiNISTRO SE!GO TSOZUKI - Infe· 
lizmente, houve uma somatória, aí, de hot-á~ 
rios. Às 11 horas, eu deveria estar,lá, no semi~ 
nârlo. 

O SR. PRESIDENTe (Francisco Rolfem· 
berg) -O Sr. Ministro disporá de 1 O minutos. 
Eu solicito aos companheiros que queríam 
interpeláwlo, que sintetizem, ao máximo;- ás 
suas perguntas, e eu per9untaria ao Sr. Minis
tro,_então, se houvesse necessidade, se V. EX' 
aceitaria um novo convite para voltar, aqui, 
à .Comissão, para responder, com mais tran
qUilidade. 

O SR. MINISTRO SE!GO TSOZUKI - É 
com grande prazer que venho aqui. Já disse, 
Sr. Presidente, que, para um Ministro da Saú
de, aléffi da honra de estar presente, nesta 
Casa, ele tem a obrigação de vir aqui preStar 
esd~dmentos. O Ministro é um ministro ab
sOlutamente. ~cnlcO, Sõu- uffi_ profiSSional da
sáude, faço questão de vir, aqui,-explanar, dis
cutir saúde com todos os parlamentares._ Pre~ 
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ciso do apoio dosSrs. no Congresso Nacional, 
para que, realmente, a Idéia nossa de implan
tar uma saúde mais condizente com a nossa 
popUlação seja, efetivada, ainda na minha ges
tão. Por isso que é com grande prazer que 
aceitarei qualquer outro convite para estar aqui 
presente. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. Ministro. 
eu procurarei ser breve, e, até, não farei maio
res comentários a respeito da minha visão, 
da minha ótica, um pouco diversa da do meu 
companheiro, meu Colega, meu querido ami
go e conterrâneo, Senador Afonso Sancho. 
Nós dois, ambos provenientes do mesmo 
Ceará, temos uma visão completamente dife
rente da nossa situação nacional, de vez que 
para mim o Conde Afonso Celso morreu há 
muito tempo. Esse ufanismo de considerar 
que nós estamos no Primeiro Mundo, real
mente, constitui uma visão cor~de-rosa e só 
nos mantêm permanentemente subdesenvol~ 
vidas e dependentes. 

A minha preocupação, meu caro Ministro, 
é com a nossa autonomia dentifica e tecnoló
gica. Acho que um pais que não· tem uma 
ciência e uma tecnologia autóctone e autô
noma não ·pode se desenvolver, satisfatoria
mente, nunca. Nem sequer conquistar sobera
nia. Isso foi muito bem acentuado na indaga
ção do nosso Relator a respeito da guerra das 
f4alvinas, e, portanto, envolve questão de so
berania. 

Então, pergunto a V. Ex', Sr. Ministro, o se
guinte: eu me interessei multo por esse assun
to; estive; a convlte da Abifina, na cidade de 
Indaiatuba, lá perto do Paraná; estive, também, 
no Pólo Petroquímica da Camaçati, vendo es
ses problemas, e fiquei muito entusiasmado 
com a atividade pioneira, no sentido de criar 
uma química fllla para os fármacos, sem o 

que nós Jamais teremos uma saúde assegu
rada. Pergunto a V. Ex.' a furição da CEME, 
nesse terreno, não se limita, evidentemente, 
à produção de fármacos populares,para distri
buição. EJa deve ter uma função altamente 
incentivadora da pesquisa, da tecnologia, e 
eu gostaria de saber, tão pormenorizadamente 
quanto o tempo permitir, e é muito pouco. 
como essa ação se desenvolve, para que esse 
país, afinal, chegue ao Primeiro Mundo sonha
do pelo nosso amigo Afonso Sancho, nos 
meus netos. 

O SR. MINISlRO SEIGO TSUZUKI- Caro 
Senador, eu só queria dizer a V. ~ que , 
em determinadas áreas da medicina brasileira, 
nós nos equiparamos ao Primeiro Mundo, es
tou de acordo com o Senador Afonso Sancho. 
Venho percorrendo há dois anos que o Brasil 
todo para referenciar os hospitais que fazem 
cirurgia cardíaca no BrasilPosso lhe assegurar 
com absoluta isenção, que o Brasil ocupa uma 
posição de destaque no mundo todo, em ter
mos de cirurgia cardíaca. Temos excelentes 
serviços de cirurgia cardíaca distribuídos no 
Brasil todo, não s6 em São Paulo e no Rio 
deJaneiro.Hoje, n6s temos em Fortaleza bons 

serviços de cirurgia cardíaca, com excelentes 
cirurgiões. Mecejana é um exemplo, grau 2 
no CQV, Nós temos em todos os Estados bra
sileiros bons serviços de cirurgía cardíaca. Por
tanto, é com Satisfação que digo a V. EX' que, 
nesta área de tecnologia, e posso lhe asse
gurar, porque sou um dos que, realmente, tra
ba1hou, nesses anos todos para desenvolver 
·a tecnologia em _cirurgia cardiaca, desenvol
vendo oxigenãdOres, válvulas cardíacas, mar~ 
ca-passos, e tudo o que se refere a nossa 
autonomia, que nós desejamos, nos fármacos 
nesta área. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Ex' me 
perffiite, é uma tecnologia de elite, para uma 
clientela_Oe_ elite. Eu pergunto: e para o povo? 

O SR. MINIS1RO SEIGO TS(JZUKI- Não 
é verdade, Senador. V. EX' me des_culpe, mas, 
hoje, V. Ex" sabe que as doenças cardiovas
culares é o que n_:Jal_s mata o povo brasileiro. 
N~_o _somente as doenças de país subdesen
volvido, hoje, a incidêncía da mortalidade, por 
doenças cardiovasculares está, cada vez mais, 
crescendo, e essa é uma das preocupações 
no mundo todo. Fique tranqüilo que, nesta 
área, nós estamos bastante autônomos. não 
precisamos mais mandar brasileiros serem 
operados em Oeveland, etc. 

Voltando, então, à produção de fármacos, 
volto a insistir, o papel da Cerne, caro Senador, 
é, justamente, de ser o órgão regulador na 
política de medicamentos. Mas, ainda, a atua
ção dela é incipiente. Por que incipiente? Co
mo e1a funciona em incentivar a Codetec? E1a 
precisa,junto com a Codetec, sentar e elaborar 
projetas, aprovar os projetas que a Codetec 
traz para o desenvolvimento da química fina 
de fármacos, e com a Codetec elaborar um 
cronograma. E para que ela possa fazer isso 
em maior voiUITre e incentivar outros Codetec, 
neste Brasil grande, ela precisa ter recursos. 
A única ·maneii'a de ela controlar, realmente, 
a política global de produção de medicamen
tos, em todas as fases, pesquisa, desenvol~ 
vimento de fármacos, distribuição, etc, é ela 
ser um órgão forte, porque só desta maneira, 
Sr. Senador, é que conseguiremos sair de:rte 
jugo~-desta pressão que sofreremos, em ter
mos de indústria farmacêutica. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Muito obri· 
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem~ 
berg}- Como último interpelador, o Senador 
Mádo Maia, que, certamente, fará urna breve 
intervenção. 

O sR~ MÂRIÚ MAIA- Brevíssima. Só uma 
pergun~ de um médico cuja especialidade 
é ser médico do interior. Com respeito à Cerne, 
hoje, pela manhã, tivemos uma satifação gran
de, porque fomos gratificados em assistir o 
programa "Boma Dia Brasil''. Estava, lá, pre
sente, um colega, o Dr. George Washington, 
que fa1ava sobre a Ceme, e deu informações 
muito precisas sobre a intenção da Cem e. Nós 
que temos uma atividade, no interior do país, 

muito grande, e nos valemos da Cerne,, por 
várias vezes, para nossa ação médica, presçre
vendo' medicamentos da Cerne àquelas popu
lações ribeirinhas da Amazônia, Mas~ em mui
tos momentos, tínhamos a tristeza_. de procurar 
medicamentos, os míriimos, e não havia. En
tão, agora, com a exposição de S. S•, tive a 
impressão de que_ a Cerne está tendo essa 
visão abrangente, na qual procura atender a 
mais de 7 mil municípios, espalhando medica
mentos por todos eles. 

Como seria a nova filosofia da Cerne ila 
operacionalização dessa distribuição de medi
camentos, os medicamentos básicos que ele 
chamou de "cesta básica" ou a fármacia bási
ca com -quarenta medicamentos, que acho 
também muito objetivo, aproveitando todos 
os profissionais médicos, tanto da rede oficial, 
interrnunicipal, eStaduaJ e federal, quanto os 

médicos particuJares para prescrever e aten
der à população. Como a teme procurará 
fazer esse entrosamento? Porque, às vezes, 
o médico particular está no interior, prescreve 
uma receita e esta não é aceita no posto mé
dico oficial, porque ele não é médico burocrata 
ou não é médico do município ou do Estado. 

Pergunto, se haverá uma liberação e ori~n
tação para se despachada qua1quer rece1~, 
de qualquer médico, seja empregado ou nao 
do Estado? 

O SR. MINIS1RO SEIGO TSCJZ{JKI-Preza
do Senador, agradeço as referências faz a CE
ME. 

Acredito que o Dr. Jorge está procurando 
dinamizar ao máximo, çorrigir, na verdade, aJ
gumas distorções de distribuição, na forma 
como os medicamentos deveriam chegar aos 
municípios _mais distantes. Acredito que fica 
difícil para ele, agora, relatar os detalhes deste 
processo que o Dr. Jorge, na verdade, está 
iniciand~ ,agora. Estamos tentando corrigir 
aquelas distorções, que eram muito comuns, 
dos senhores prefeitos, os secretários de saú
de dos municípios, ou mais distantes, não te
rem recebido das secretarias de saúde, que 
eram os órgãos encarregados de fazer distri
buição, a rúvel estadual, para os municípios. 
Então, nestes, já combinamos e a orientação 
que o Dr. Jorge Washington tem é a de fazer 
a distribuição direta aos municípios. 

Agora, quanto à dispensação desses medi~ 
camentos, gostaria que V. Ex-; Se pudesse ter 
alguns minutos, marcasse um encontro com 
o Dr. Jorge Washington, porque acredito que 
ainda está elaborando esses C!etalhes, para ob· 
ter a maneira mais prática de fazer essa dis
pensação dos medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem
berg)- Sr. Ministro, eu, como Presidente bis
sexto desta comissão, quero agradecer a pre
sença de V. EX' nesta Casa. 

Acredito que o depoimento que V. Ex' pres
tou, pela concisão e pela precisão, muito há 
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de contribuir para o nosso entendimento, que 
estamos muito preocupados com a distribui
ção de mediCamentos no Brasil. 

Se necessário, Sr. Ministro, o Sr. Presidente, 
o Sr. Relator e os demais membros o conviw 
~ão par~ um novo depoimento, ou poderão, 
mclustve mformalmente, comparecer no Mi
nistério para trocar idéias com V. Ex•. com 

a sua assessoria e esclarecer os pontos polê
mlcos que, porventura, perdurem na nossa 
CP!. 

Fmalmente, eu gostaria de perguntar ao Sr. 
Ministro se as notas lidas, no início do depoi
mento, poderiam ficar nesta Comissão, para 
análise e estudo do Sr. ReJator e dos demais 
membros? 

Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua pre
sença hoje nesta Casa, nesta Comissão. (Pal
mas} 

O SR. MINISTRO SEIGO TSUZUKI- Muno 
obrigado. 

(Levanta-se a reunião as Jlh.) 

.""-
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EMENDAN• 1 

Dê-se ao inciso I do artigo 19 a seguinte 
redação: 

"I-doar ao Distrito Federal, a partir 
de ]9 de fevereil:o de.1991 :" 

Justificação 

É louvável a iniciativa do Eoder Executivo, 
ao- editar a Medida Provisória n" 80/89, que 
possibi_Hfâ- a alienação -de bens imóveis da 
União, localizados no Distrito Federal. 

Não bastassem- as -re),-ei'cuSSOes positivas 
Justificação em termos de redução de gastos e geração 

de receitas públicas, houve por parte do gover-
Em 1"' de fevereiro de 1991 assume a As- no federal uma inequívoca manifestação de 

sembléia' Legis1ativa do Distrito Federal. de- vontade política visando a elúninar, das res
mocratfcamente eleita e com legitimidade - - -- ponsabilldades do setor público, matêria total-
ao lado de um governador igualmente eleito mente estranha -ã suas finalidades. Trata-se, 
pelovotopopular-paradecidirsobreadesti- portanto, de procedimento, ainda que singu-
nação dos terrenos doados pelo Governo Fe-- lar, que se inscreve nos propósitos de reforma 
deral através desta Medida Provisória De nos- do Estado, tão reclamados pela sociedade, 
so ponto de vista, o atual Governo do Distrito assumindo, por isso mesmo, caráter clara-
Federal não tem legitimidade para administrar mente modernizante. 
a alocação e utilização dos terrenos em ques- Esta Emenda pretende ampliar o alcance 
tão, visto se tratar de um governo nomeêJdO da Medida. De fato, não há porque restringi-la 
por um Presidente que, em fim de mandato, exclusivamente aos imóveis localizados na 
resolve presenteá-lo com uma doação que, Capital Federal. Situações análogas são facD-
em última instância, consiste em um gr~nde mente evidenciáveis em outras Unidades da 
trunfo político. _ federação. É o ~aso, por exemplo, dos imó-

Não se pretende aqui negar a premência veis administrados pelo Serviço de Patrimõnlc 
da solução dos problemas habitacionais do da União - SPO. Aliená-los tem por funda-
Distrito Federal. Apenas acreditamos que um menta as mesmas razões que inspiram a edi-
ano de retardo na utilização dos terrenos çáo da Medida Provisória n'~ 80/89. 
doados por esta Medida Provisória é um Assim, não pode o Congresso Nacional cUs-
custo perfeitamente ace_it.ável em face dos ga· pensar a oportunidade de promover uma am-
nhos com respeito à Democracia e às deci- pliação dos objetivos originalmente constan-
ções de representantes legitimamente eleitos tes daquela norma, ao mesmo tempo em que 
pela população. oferece uma eqüidade de tratamento para ca-

Por fim _lembramos aue este retardo em soS _qy.~._ ~m-b,!dº-"-~ ª--~e!P:~-1:1~~ as consta-
nada compromete o caiXa do Governo Fede- tados no Distrito Federal. - --- - - -- --
ral, uma vez que os terrenos em questão se-- Sala das Comissões, 29 de agosto de 
riam de qualquer modo d®dos, sem impacto 1.989. Deputado José Tmoco. 
sobre a arrecadação do Tesouro Nacional. 

Sala das Comissõe~, 24_ de agosto de 1989. EMENDA 3 
-Deputado VirgDio Guimarães. · SuOstitua-se, no art 29, I, da Medida Provi-

EMENDA 2 s6ria n'? 89/89, a expréssão "mediante concor
rência! pública" por "mediante lellão público". 

Acrescente-se ao art 19, o inciso m 
"Art. 1 Q ................ --··--··-- Justificação 

A presente EnÍénda viSa modificar a forma 
pela qual os imóVeis dOados serão vendidos. DI- alienar os bens imóveis, de pro

priedade da União, administrados pelo 
Serviço de Património da União - SPU, 
observado, para esse efeito, o disposto 
nesta Medida Provisória em relação aos 
imóVeis residenciais e, nos demais casos, 
a venda mediante leilão público." 

Na proposta original, está prevista a aliena
ção por via da .{:oncorrência pública, que não 
nos parece melhor atendera interesse públlcb~ 

Não raro, tomamos conhecimento das inú
meras dehúncias de concorrências fraudulen
tas, fato esse que --por si s6 - já seria o 

suficiente para macular o procedimento àdmí· 
nistrativo da venda e certamente traria a rebo
que várias ações judiciais contra a alienação. 

Se o objetivo do Governo Federal é vender 
seus imóveis que estejam ou venham a ser_ 
deso_cupados ou que ainda nao for~ obj_eto 
de construção, essa venda deverá se revestir 
da transparência necessária. 

Parece-nos que o Leilão, nesses casos, se 
presta a Conferir esse caráter de legitimidade 
e de legalidaqe, postO que é realilado à luz 
do dia, em data, !o cal e horário prévia e ampla~ 
mente divulgados, sob condições de igualda
de para todos os que estiverem presentes. 

O leilão, como- instrumento de alienação 
dos imóveis -dO Governo Federal, revela*se da 
maior conveiliência admiriistrativã. Enquanto 
n!! concorrência o interesa:do faz sua-proposta 
e fica impedido de aumentá-la, no leilão as 
propostas vão se sucedendo a cada lanço e 
ganna 'quem oferecer o melhor preço. 

__ Na conc:orrêpda as ofertas são estátlcéll~ e 
o pretendente. mesmo em condições de ofe
recer um preço melhor_,_ P;refere correr o risCo 
a fazer propOsta erh -valores menores do que 
suas reais possibilidades. Já. no leilão, o dina
mismo iri1pera. O pretendente pode ir até o 
seu limite e a venda dificijmente se~á embar- ~ 
gada por ação judicial, em face de todos sabe
rem quem está comprando e de Que foima 
o itnóvel foi adquiridO. Por outro lado, o leiloei
ro terá o maior empenho em conseguir um 
melhor preço, posto_que sua comisSão será 
mafortantomaior for o valor da -âtienaç:áo.-

A redação proposta pela presente emenda 
tem o coOdão ae irfiprimir o caráter da morali
dade administrativa--;--uma vez que impõe o ins· 
trumento do leilão c:omo meio d~ venda dos_ 
imóveiS-de que trata o art. 1 ~ I, a, , da Medida 
Provisória n" 8Q, de 18-&89. _ · -

Sala das Comissões, 29 de agostO de 1989. 
..2..- Senador Nabor Júnior. -

EMENDAN•4 

Modifiqut:;-se a redação do inciso I do artigo 
29 da Medida Provisória n~ 80/89, incluindo 
novo dispositivo como inc;iso n e renumerando 
o atual, na seguinte forma: 

"Art. 29 
l-alienação, mediante concorrência 

pública, dos imóveis doados; · 
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n- cláusula de retrovenda, pelo mes~ 
mo valor nominal da alienação, sem inde
nização por obras- ou benefeitorias, a ser 
executada se o licitante vencedor deixar 
de implantar, no prazo de'24 (vinte e qua
tro) meses, contado da efetivação da 
compra e venda, edifício regular e com
pletamente construido; 

m-................... -· -·-·--·--· -·· 
Justlficaçáo 

A presente Emenda tem corllo objetivo ga
rantir o uso social pleno dos terrenos a serem 
alienados- evitando-se o seu uso puramente 
especulativo. 

Ao estabelecer o prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses para a completa edificaçllo do prédio 
resvectivo, atende, a proposta, aos prazos e 
normas da modema construção civil; paralela
mente, a retrovenda caracteriza de forma defi
nitiva a determinação de impedir protelações 
ou tergiversações qua11to às construções. 

Brasü!a não pode continuar sendo cidade 
provisória. A construção das residê;ndas e dos 
blocos comerciais ainda permitidaS pelo Plano 
Piloto é um lmperativo a ser buscado em todas 
as oportunidades, princtpalmente agora, 
quando se trata, no Congresso Nacional, de 
providências direcionadas nesse sentido. 

Sala das Comissões, em 29 d~ agosto de 
1989. -Senador Nabo r Junior. 

EMENDAN•5 

Adite-se, no inciso n do artigo 29, ~pós e 
palavra "Samambaia", as expressões "Vila Pa· 
ranoâ e Vila Areal", 

JustJflcação 

Ao tempo em que julgamos acertada a deci· 
são de investir os recursos advindes da aliena
ção de imóveis doados pela União ao Distrito 
Federal em infra-estrutura urbana, educação 
e saúde, entendemos que deveóamos ampliar 

, o número de comunidade contempladas com 
esses investimentos. 

Com efeito, destacam-se no Distrito Federal 
eomo comunidades carentes, os núcleos ha· 
bitacionais de Vila Paranoá e Vila Areal. As 
pessoas que neles habitam há muito aguar· 
dam a interferência do Poder Público no sen
tido da melhoria das suas condições de vida. 

Daí a motivação que nos levou a elaborar 
a presente Emenda, Não devemos deixar pas
sar esta oportunidade de saldar parte da dívida 
social que temos com a gente pobre e sofrida 
do DF. 

Dessa forma, solicitamos a atenção e o 
apoio dos nobres para este pleito, sem dúvida, 
de grande relevância social. 

Sa1a das Comissões, 25 de agosto d~ 1989. 
-Deputado Augusto Carvalho. 

EMENOAN•6 

Dê-se ao inciso~ art 21 da Medida Provi 
s6ria n? 80, de 1989, a seguinte redação. 

"Art. 29 ............................... ; .. , ................... .. 

IT- a destinaç3o dos recursos prove
nientes da alienaç~o, víncularido-os ex-

clusivamente à consuoçâl:l ou à recupe· 
ração de escolas e hospitais, expansão 
do sistema de abastecimento de água e 
implantação, recuperação ou ampliação 
da infra-'estrutura de assentamentos po
pulacionais, no Distrito Federal." 

Justl6ca~o 

No q~e_ concerne à aplicação dos recursos 
provenientes da alienação das projeções e lo:
tes, em obras d~ infra~estrutura. o dispositivo 
em tela impõe exclu.sivament~ para Samam
baia. 

Não nos parece acertado que outros assen~ 
tamentos populacionais ora existentes e ainda 
sem infra-estrutura satisfatória ou já deterio
rada, não possam ser contemplados com par
te daqueles recursos para recuperação ou arri
pliação, bem como para implantação de futu
ros núdeos habítacionais. 

Daí a presente emenda que esperamos seja 
acolhida. 

Sala das Comissões, em 29 de agosto de 
1989. --Senador Mauricio Corda. 

EMENDAN' 7 

No caput do art. 3"' , onde se lê "Desdt: 
que atenda ou venha a atender, cumulativa 
mente, aos seguintes requisitos:", leia-se "des 
de que, em dezoito de agosto de 1989, aten 
desse, cumulativamente, aos seguintes requi· 
sito-5:". 

Justllicaçiio 

A expressão ''venha a atender" na definição 
dos requisitos para a compra dos imóveis fun8 

ciória"is abre a possibilidade de grandes distor8 

ções, como a venda de _outros imóveis de pro
priedade do beneficiado pouco tempo antes 
da compra do imóvel funcionai, visando ape
nas usufruir das vantagens do preço de com8 

pra1 e pró-cedendo, logo em seguida, à recom
pra do imóvel vendido ant~riormente (por 
exemplo para amigos): 

_Sala das Comissões,. em 29 de agostos de 
1989. Deputada Lurdinha Savignon. 

EMEtlDAN'8 

Dê-se ao inciso II do art. 3~ da Medida 
Provisória n"' 80 a seguinte redação: 

"Art. 3• ·····-·······-··-··-·---
n- s~ja titulâr de cargo efetivo ou d~ · 

emprego permanente em órgão ou enti
dade da Administração Pública Federal 
ou do Distrito Federal; 

Justl6cação 

A exJ)fessão" ... cte,vínculo emprega!;fcio com 
prazo indeterminadO ... '"'abrange todos os ocu
pantes de cargos em comissão, que não têm 
nenhuma relação com o serviço público, a 
não ser a prestação de s~rVlços em caráter 
temporário. Não é de justiça se pennitir a alie
nação de imóveis funcionais a esses servido
res., 

Não há o que se disciplinar sobre relações 
jurídicas porque os dispositivos da Medida 

Provisória só terão, a rigor;- vigência,- depOis 
de sua regulamentação. _ 

Sa1a das coMiSSões em 24 de agosto d~ 
1989. - Deputado Renato Wana. 

EMENDAN'9 

Dê=-seao inciso l do caput do art. .3' a seguin
te redaçao: 

"II -Tenha sido admitido na forma 
regu1ada no art. 37, da Constituição Fede
ral, ou beneficiado pelo disposto no art. 
19, do Ato das Disposições Constitudo
nais Transitórias; garantindo-se a exten
são do direito"' à aquisição dos imóveis 
aos professores de nível superior que 
atendam aos demais requisitos deste arti
go;" 

Justificação 

Com esta emenda pretendemos evitar que 
o direito à aquisição dos imóveis funcionais 
se estenda a funcionários que, mesmo tendo 
vínculo empregatício com prazo indetermina8 

do, ocupem cargos de confiança, com grande 
possibilidad~ de remanejamento com a mu
dança do Presidente da República. Se a ConS8 

tituição não quis conceder a establlidade no 
emprego para estes funcionários, não haveria 
porque "presenteá-los" com a concessão de 
grandes facilidades na aquisição de um imóvel 
funcional. 

Sala das COmissões, ein 24 de agosto de 
1989.- Deputado VirgUlo Guimarães. -

EMENDAN•lO 
ElDenda Modlftcatlva 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 39; D 
da Medida Provisória n' 80, de 1989: · 

n- seja titular de cargo efetivo, de em
prego permanente ou de vínculo empre
gatício com prazo indeterminado em ór
gão ou entidade da Administração Públi
ca Federal ou do Distrito Federal, e que 
s~ ache, na data desta M_edida Provisória, 
lotado em repartição pública situada na 
Região Géo-econômica de Brasília; 

Justlflcaçiio 
A presente alienação de imóveis residen

ciais do poder público se destina a atender, 
simultâneamente, à uma política de morali
za~o do GOverno - por melo da extinção 
de privi1égios que oneram o erârfo -Público, 
mas também ao equacionamento da crônica 
escassez de lmóveis residenciais no Distrito 
Federal. 

- ' Qutrossiffi, conVêm (Jue o direita da adqui-
rí-los em condições especiais de preço, de 
prazos e de financiamento seja limitado àque
les servidores que se achem no exerclcio de 
atlvidades na Região Géo-econômicá de Bra
silia, a fim de evitar que setvidores que não 
residam em tal área venham a se beneficiar 
de tais condições éJpenas como forma de in
vestimento e, ao fazê8 lo, impeçam que outros 
servidores públicos ou cidadãos, carentes de 
im6veis para sua moradia, atendam a sua ne8 

cessidade. 
SaiadasComissões29 d~ agosto-de 1989 

- Femando Henrique Cardoso 
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EMENDAN•ll 

Dê-se, ê!O item II do art. 39, a t1eguii'rte i-eda~ 
ção: 

''Art. 39 oooooooooooooooooo000000000'000000000M00000000000000000000 

D- seja servidor público da União, do 
Distrito Federal, ou de entidade da admi
nistração indireta, inclusive fundação in.s
tituída por· lei federal, OU esteja à dispo
sição de órgãos público federal em Brasí
lia, há mais de 5 (cinco) anos". 

Justlflcação 

A Medida Provisória n? 80, ora objeto de 
proposta de modificação, entre a várias exi
gências feitas aos ocupante de imóveis resi
dendais de propriedade da União <ll:Jalific:ados 
como "imóvel funcional", para efeito da aqui
sição do mesmo, restringiu esse direito, con
soante expresso no item II do art. 39, aos servi
dores que ocupem cargo efetlvo, emprego 
permanente, ou tenham "vinculo empregatf
cfo em órgãos ou entidades da Administra~áo 
Pública Federal ou' do Distrito Federal". 

A restrição ao exeráio do direito retro~a
pontado por outros servidotes não enquadra~ 
dos especificações constantes do item n pré-a~ 
ludido traduz, a nosso viso, grave injustiça com 
outros seJVidores igualmente merecedores de 
terem garantido, pela Administração Pública 
a que servem, isto é, a Administração Pública 
Federal ou do Distrito Federal, a tranquilidade 
que representa para a familia do ocupantes 
desses imóve[s a aquisição da respectiva uni~ 
dade habitacional. 

Pensando exclusivamente em corrigir a in· 
justiça _que o item II do art. 3~ da Medida 
Provisória n~ 80 perpetra, com a exclusão dos 
servidores nesses Item não contemplados. fói 
que resolvemos propor a presente emenda 
modificativa desse dispositivo, esperando con
tar com o apoio de nossos Pares· para sua 
aprovação, eis que justa a alteração que ora 
sugerimos. 

Sala das Comissões, 24 de agOsto de 1989. 
-Deputado Theodoro Mendes. 

EMENDAN•12 

Inclua~se, no caput do art. 39, o seguinte 
item lll, renumerando-se os subsequentes: 

m-detenha vínculo empregatício, por' pra
zo determinado, há, pelo menos, tr.ês anos: 

Justificação 

A presente emenda visa a corrigir situaç:~o 
discriminatória, prejudicial a servidoreS públi~ 
cos que, contratados por tempo determinado, 
estão, por esse motivo, excluídos das garaJ;ttias 
decorrentes da Medida Provisória sob apre~ 
dação. 

De fato, nada justifica a exclusão dos contra
tados por tempo determinadq, quando se veri~ 
fica que, no próprio texto legal, Já se estabelece 
condição tempora1 para a concretização dqo 
direito Sli previsto. De fato, o item IV do art: 
39 estabe1ece, comq condição essencial, que 
o servidor "resida em fm6vel funcional há, pelo 
menos, três anos". 

Tal lapso de tempo, afigura~se-no\ suficien~ 
te à consubstanciação do dirérto, como me
dida cautelar. 

A-exigência da relação empregatícia, por 
tempo indeteiminado, para a configuração do 
direito de aquisição do imóvel, não revela, por 
si só, garantia capaz de caracterizar a cautel~ 
que, na espécie, se impõe. 

caSos há enf-que -_a relação empregatícia, 
sem vinculação de prazo, se mantém por pe~ 
riodo bem inferior à subordinada a prazO de
terminado, atentando-se para o fato de que, 
na forma da legislação trabalhista, esta última 
pode ser fixada por prazo de até dois anos, 
prorrogável por igual periodo, totalizando qua· 
tro anos (arts. 445 ~ 551 da CLT) daí passan
do, na hipótese de nova prorrogação, a vigorar 
sem determinação de prazo. 

É evidente que, no_ª termos. da medida pro~ 
visória sç_p comento, podem existir servidores 
beneficiados com apenas três anos de resi
dência, pelo fato de serem titu1ares de relação 
empregatída por prazo indeterminado, mas 
que, na relação labora1 propriamente dita, não 
contam com tempo ~intomaticamente supe-
rior ao daquela limitação. De modo inverso, 
podem existir geMdores, contratados por tem~ 
po determinado, que, sem direito à aquisição 
do imóvel em que residem há mais de três 
anos, detêm, porém, maior tempo de atividade 
laboral. 

Injustificável, portanto, o parâmetro limita· 
tivo, ínsito no item IV do arl 39 da medida 
provisória sob análise, __ a exigir reparo, na fonna 
da emendei qué ora suDinetemos à apreciação 
do Córig'ressõ Nacional. 

Sala das Comissões, 29-de agosto de 1989. 
-Senador Alexandre Costa. · 

EMENDAN•13 
Suprime o inciso IV do arl 39 da Medida 

Provisória n~ 80/89. 
Justlllc:ação 

Discordamos completamente deste_inciso. 
Partimos do princípio de c:jue qu<:~ndo se fixa 
qualquer regra é necessário que, coerente
mente, se obedeça algum critério. 

Qual o critério para se adotar esta nonna? 
Por que -fixar em três anos o prazo de residên~ 
cia no_ im6ve1? O que difere o morador há 
três anos do morador que reside no imóvel 
há apenas um, dois, três, quatro, cinco ou 
mais anos? 

O que devemos assegurar são os requisitos 
dos incisos I, H, m e principalmente o inciso 
V. 

Reafirmamos a nossa posição com referên
cia ao inciso sobre a fixação de prazo por 
ter certeza de que qualquer funcionário que 

, reside hoje, legalmente, nestes imóveis, de~ 
vem ter o direito de adquiri~los. · 

Podemos, ainda, citar como exemplo, ai~ 
guns casos de funcionários que há mais de 
dez anos esperam para ter o apartamento fun
cional e só conseguiram tê-lo há dois anos 
e dez meses, dois ou um ano. 

Por que então esses funcionãrios não têm 
o direito de adquirir o imóvel no qual residem 
e'os que têm três anos têm esse direito? 

Sala das. Se~s. 29 de agosto dé 1989. 

-Deputado Brandão .Monteiro. 

EMENDAN• 14 

_Dê--se ao item N do art. 39 a seguinte reda~ 
çao: -

Art. 39 ............ __ ,.,...____,___.,._ .. 
IV-resida ~m im6vel funcional até a 

data da publiCaçãO da presente medida 
·provis6ri~." 

Justificação 
A presente redação me parece mais con~ 

sentânea com os princípios democráticos. 
Exigir três anos para que os imóveis sejam 

alienados restringe direitos. · 
~a das Comissões, 24 de agosto de 1989. 

-Ati/a ~eti'a. 

EMENDAN'I5 

Substitua~se o inciso IV do art. 3~ ln fine, 
pelo seguinte: 

IV-"há pelo menos um ano." 
Justificação 

Trata~se de emenda destinada a ampliar o 
número de im6veis a serem alienados, nos 
termos, aliás, do que preconiza a própria me
dida provisória. Se o intuito da iniciativa é livrar 
o património da União do encargo de nianu~ 
tenção dos imóveis residenciais, não há por 
que limitar o número de adquirentes, mas sim 
amplíá-lo. 

Sala de CetmiSsÕes, 23 de agosto de 1989. 
-Senador Louremberg NU[}_es Rocha. 

EMENDA N• 16 

No inciso IV, do art 39, substitua-se a expres
são "três anos" por "seis anos", passando o 
referido inciso a ter a seguinte redaçã~ 

"Art. 39 ..................... ~~·-----·---
IV- resida em imóvel funcional há, pe

lo menos, seis anos." 

Justlflcação 
O prazo de três anos é curto e inadequado 

para a fina] idade prevista na medida provisória. 
Seis anos garantirájustiça aos ocupantes dos 
imóveiS funcionais, sem estabelecer privilé· 
gios aberrantes. 

Sala das Comissões, 29 d~ agosto de 1989. 
-Deputado Luiz Alberto Rodrigues. 

EMENDAN• 17 

Dê~se ao inciso V do caput do art. 3~ a se-
guinte redação: 

''V-não seja proprietário, promitente~ 
comprador, cessionário ou promitente
cessionário de imóvel residencial, inclU
sive em virtude de comunicação de bens; 
estendendo-s_e a restrição deste inciso ao 
cônjuge, ou companheira amparada pela 
Constituição, bem como aos demais de
pendentes." 

Justlflcação 
Tendo em vista que o objetivo da venda 

dos imóveiS funcioM.is em condições favore
cidas é dar segurança aos funcionários de car~ 
reira quanto às condições futuras de habita~ 
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ção, não faz senddo condldonar a aquisição 
apenas à posse de outro· imóvel residencial 
no Distrito Federal. Por outro lado, a extensão 
da restrição ao cônjuge e demais dependentes 
visa éoibir um tipo comum de fraude que é 
o registro de outros imóveis em nome de ou
tros membros da famllia, visando o beneficio 
das condições privilegiadas de aquisição dos 
imóveis funcionais. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1989. 
-Deputado Virgfllo Ouimaráes. · 

EMENDAN• 18 

Dê-se a seguinte ~dação ao art. 39,_ V, da_ 
Medida Provisória n• 80/89: 

"Art. 31' ....... ,,, ___ ,,,_, __ ... ,_. 

V- Não seja, nem tenha sido nos 3 
(três) anos anteriores à promulgação da 
presente lei, proprietário, promitente
comprador, cesslonário ou promitente
cessionárlo de imóvel residencial, locali
zado no Distrito Federal, inclusive em vir
tude Qe comunicação de bens." 

Justificação 
O zelo pela moralidade na res publica é 

uma obrigação imperiosa do legislador, em 
todas as instândas. 

A alienação dos imóveis da União e das 
entidades vinculadas, em condições efetiva~ 
mente subsidiadas, é incompatível conl espe
culações ou favorecimentos imorais- como 
seria, na prática, a atribuiçao de unidades a 
quem já é proprietário. 

A presente emenda vai além do texto origi
nal, enviado pelo Poder Executivo, e dJspõe 
que o interessado não pode ter possuído imó
vel residendal simuJtaneamente à ocupação 
daquele funcional que hoje se dispõe a ad~ 
quirir. 

É uma forma de evitar, definitivamente, frau
des e descaminhos na ocupação de bens 
construídos e mantidos com os recursos, 
sempre precários e escassos, de toda a Nação. 

Sala das Comissões, I 9 de agosto de 1989. 
-Senador Nabor Júnior. 

EMENDAN'l9 
Emenda Modlflcatlva 

Dê-se a segúihte redação ao art. 3~. V da 
Medida Provisória n~' 80, de 1989. i 

"V- não sejar na data desta
1 

medida 
provisória, proprietário, promiteryte-com
prador, cessionário ou promite.nte
cessionário de imóvel residencial locaii~ 
zado no Distrito Federal, ainda que em 
virtude de comunicação de bens." 

Justificação 

A impredsão da redação origina] poderia 
náo apenas ensejar dúvidas de interpretação 
como, pior que isso, o estabeledmento de 
arranjos-venda simulada, venda com pacto 
de retrovenda a prazo certo etcr - com o 
propósito de burlar os critérios estabelecidos 
e favorecer a aquisição dos ImóVeis funcionais 
por servidores públicos que deles não neces
sitam para sua moradia por já contarem com 
outro imóvel residenc!aJ. no Di~trfto Federal. 

É preciso manter em perspectiva que a ven• 
da dos imóveis funcionais aos seus legítimos 
ocupantes, nos termos desta medida provi· 
s6ria - em condições especiais - objeliva 
não apenas a implementação de uma política 
de moralização do Governo, mas também o 
equacionamento do déficit habitacional em 
Brasflfa e a redução da especulação imobi .. 
liárla. 

Sala ctas Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•20 
Dê-se 8o indso II do§ ]9 do art. 39 da Medida 

-Provisória rt' 80, de I 989, a seguinte redação: 

"Art 3• ·························---·--·-

§ I' ··----······················-··-----
__ ,_,._--············............__._ ...... -------..-·-
li-por superveniêncfa de viuvez, ao 

cônjUge ou companheira, amparada pela 
Constituição, de servidor que, ao faJecer, 
ocupava regularmente o imóvel, incluin· 
do-se no cálC\(]o da renda familiar o valor 
da pensão resultante das contribuições 
previdendárias do servidor f~ecido." 

Justificação 
O propósito da presente emenda é o de 

assegurar que a pe,nsão percebida por super~ 
veniência de viuvéz integra a renda familiar 
para a habilitação à compra e os efeitos finan~ 
ceiros decorrentes do respectivo contrato, a 
fim de que o cônjuge supérstlte ou compa
nheira não sofra qualquer restrição. 

É a justifieâ.Ção para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Sala das Comissões, 29 de agOsto de 1989.· 
-Senador Mauricio Corrês. 

EMENDAN92l 
Dê-se ao parágrafo 29 do art. 39 à seguinte 

redaç:ão: 

"Art. 3'1- ···-----··--· 
§ 29 9 direito_ à _aquisição dos imó

veis funcionais ocupados por servidoreS 
do Põder Legislativo e por membros e 
servidores do Poder JudlciáfÍo far-se-á 
com observância ao disposto nesta Medi
da Provisória." 

Justlocação 

Não seria compatível com o princípio da 
"igualdade pemnte a lei" que, por decisão do 
Legislativo ou do Judiciário, ficassem uns com 
direito à aquisição e outros Impossibilitados 
de adquirir o imóvel funcional que ocupam, 
se aprovada a Medida Provisória na forma em 
que é proposta. 

A União é a proprietária dos imóveis e não 
os Poderes .independeJ}temente. Se o Poder 
E'Jcecutivo pode mandar, por intermédio da 
presente Medida ProviSÓria, vender seus imó
veis aos funcionários Jiúblicos do Exea.Jtivo, 
nãó há como delegar poder de restrição aoS 
outros Poderes. 

O direito de disposição do bem imóvel é, 
indiscutivelmente, da União, no casb. 

Com a: iedação proposta na Medida Provi
sória sob exame, o Govêmo pi'etendeu dividir 
sua responsabiUdade com os demais Poderes, 

esquecendo-se que aoJudiciário falta legitimi
dade para dispor sobre bens que não lhe per
tencem. 

Se aprovada a Medida com a redação pro
posta, estariamos criando total desigualdade 
de tratamento entre os funcionários do Poder 
Executivo, do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Alexandre Costa. 

EMENDAN•22 
Dê-se nova redação ao § 29 do art__39: 

.. Art 3• ··········-···-···--·-----· .. "·---·~...__.__... __ ,"_ 

§ 29 O direito à aquisição dos imó
veis- funcionais ocupados por membros 
do Poder Judiciário far-se~á com obser· 
Nância ao disposto nesta Medida Provi
sória, salvo se, no prazo de noventa diaS, 
contado de sua publicação, houver deli
beração em contrário, dos respectivos ór
gãos dirigentes, quanto à conveniência 
e oportunidade da alienação, inclusive 
dos imóveis desocupados." 

Dê-se, em conseqOênda, nova redação ao 
1ciso II do caput do art. 39: 

"Art 39 """"'"~----.. ··--"-•"'-.;.;. 

................... "----~-~---··--............ 
II-seja titular de cargo efetivo, de em~ 

prego permanente ou de víncuJo empre
gatício Com prazo indeterminado em ór~ 
gão ou entidade da Administração_ Públi
ca da União ou do Distrito Federal." 

Justificação 
Sem lugar a dúvidas, é insubsistente a resbi

ção estabelecida no arl 39. § 29, dá Medida 
Provisória rf. 80!1989, ao condicionar a aliena
ção dos imóveis funcionais ocupados por ser
vidor~--Focferes Legislativo e Jucficiário 
à áeíiberação dos respectivos órgãos dirigen
tes. 

Esse condicionamento prefigura claramen
te _um tratamento discriminatório em relação 
aos servidores daqueles Poderes, quando, em 
verdade, o cabível seria estabelecer as mes
mas exigências que prevalecem para os servi
dores do ExecutiVO. De resto, ocupam imóveis 
administrados pelo mesmo órgão- no caso, 
a Superintendência de Construção-e Adminis
tração Imobiliária (Sucad) -, distribuidos se
gundo os mesmos critérios e ocupados de 
conformidade com as mesmas regras. Não 
há, portanto, como fiXar um procedimento de
sigual. 

-A alteração proposta nesta Emerida Com 
respeito à redação do arl 39, li, visa tão~so
mente a evitar entendimento ambíguo com 
respeito à acepção do terrno-"Admlnistração 
Pública Federal". Propõe-se sua substituição 
pOr "Administração Pública da -União", dado 
que aquela expressão é freqUentemente utili
zada de forma restritiva, tanto na doutrina 
quanto no direfto positivo, limitando-se sua 
abrangência ao Poder Executivo. A fim de pre~ 
venir eventuais interpretações que excluam os 
servidores dos Poderes Legislativo e Judiciá
rio, é que se apresenta ~ta Emenda, mar-
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mente quando se cuidou de escoimar das res· 
salvas do art. 3~, § 29, os aludidos servidores. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputado Fnmcisco Carneiro. 

EMENDAN•23 
Dê~se a seguinte redaçâo ao inciso I do pa

rágrafo 3" do art. 39: 

"I-O ocupante cujo cônjuge ou com
panheiro, amparada pela Constituição, já 
adquiriu ou se habilitou para aquisição 
de outro imóvel funcional, nos termos 
desta Lei." 

Justificação 
Do jeito em que está redigido, o dispositivo 

permite a aquisição simultânea de 2 (dois) 
imóveis funcionais por ambos os cônjuges. 
Esta possibilidade se alude tanto no caso .em 
que os dois são ocupantes de apartamentos 
funcionais- situação anómala mas existente 
-quanto no caso da aquisição de um imóvel 
com base no art. 39 e outro com base no 
art 79 Esta emenda visa corrigir esta distorção. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputado Gonzaga Patriota. 

EMENDAN•24 
Dê-se à alínea b do inciso II do § 39 do 

art. 39 da MecHda Provisória n9 SO, de l9S9, 
a seguinte red.ação: 

"Art. 3• ............................... ---

§ 3• ···············-····-·-·--·-·----····-· 

II 

b) administrado pela Presidência e Vi
ce-Presidência da Repóblica, na forma do 
Decreto n9 96.633, de 19 de setembro de 
1988, exceto se servidor em exercício no 
Serviço Nacional de Informações ou na 
Consultoria-Geral da República. 

Justificação 
A presente emenda tem por esCópO'tomar 

extensivo ao servidor do Serviço Nacional de 
ln_fonnações e da Consultaria-Geral da Repú
Diica, o direito à aqufsição do imóvel que ocu· 
pa. nas mesmas condições oferecidas aos de
mais servidores de outros órgãos públicos. 

O Decreto n9 96.633,. de 1 ~ .de setembi-0-
de 1988, assim dispõe em seu art. 2~: _ 

"Consideram-se administrados pela 
Presidência da República, aihda que in
corporados ou vinculados ao Fundo Ro· 
tativo Habitacional de Brasília ·- FRHB, 
os imóveis construídos, adquiridos ou re
cebidos para residência de servidor, em 
razão de exerdcio nos seguintes órgãos: . 
I- Gabinete CIVil; 
R- Gabinete Militar; . 
ffi- Secretaria-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional; 
'N -Serviço Nacional de Informações: 
V- Estado Maior das Forças Arma

das; e 
VI- Consultaria-Gerai da RepóbliCa." 

Da mesma forma como os se~dores da 
Secretaria de P1anejamento e Coordenação...._ 

(s"eplan), que hoje integra o organograma da 
Presidência da República (Decreto n9 7.739, 
de 14-3~89), não está vedada a al[enação dos 
imóveis que ocupam, entendemos como in
justificável a proibição imposta aos servidores 
do Serviço Naiconal de Informações e da Con
sultaria-Geral da República. 

É a justificação par~ esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Comissões, 29 _de agosto d~ 1989, 
-Senador Maurício Corrê6. 

EMENDAN•25 

Suprima-se a alínea b, do indso O, do art 
39 , § 3ç 

· Justlllcaçilo 
O fundamento básico da Medida Provisória 

n9 80/89 é eliminar das responsabilidaldes da 
União a atividade concernente à distribuição 
e administre.çã.o de imóveis funcionais, por
quanto se trata de encargo somente justifi
cável à época da consolidação de Brasília. 

Hoje, uma das grandes dificuldades que 
permeiam_ 'ª vida urbana no Distrito Federal 
reSulta exatamente no flagrante descompasso 
existente entre a oferta e demanda de imóveis 
residenciais, em boa medida explicado pelo 
estoque de projeções, lotes e imóveis edifica
dos que o setor público detém e que, dezarro
zoadamente. insistia em náo alienar. 

A edição da Medida Provisória n9 80/89, de 
certa forma, corrige essa disfunção, _amplian
do .sjgnificativamente a oferta de imóveis e, 
por via de conseqüência, concorrendo para 
normalizar o mercado imobiliário na Capital 

--Federal. 
A partir dessa linha de raciocínio é total

mente fora de propósito a ressalva contida 
no art. 39, § U, "b", excluindo do processo de 
alienação os imóveis coupados por servidores 
da Presidência da RepUblica -no caso espe
étfico, Gabinete Civil e Militar, Consultoria Ge
ral da República e SeiViço Nacional de Infor
mações - e da \'ice-Presidência. 

Os quadros de pessOal daqueles órgãos são 
constituídos por seiVidores civis, em sua maior 

· parte pertencentes a instituições integrantes 
da Administração Pública Federal, e que, por 
isso mesmo, não deverão ser objeto de qual
quer discriminação. De mais a mais, estender 
o direito de aquisição aos ocupantes daqueJes 
imóveis equivale a estabelecer um tratamento 
isonÇmico no proc~sso de a1i~nação, obser
vando entendimento que setviu de inspeção 
a normas contidas no novo texto constitucio
nal. 

Registre-se, além de tudo, que a restrição 
prevista na Medida Provisória iria dar margem 
a inúm~ demmrdas judiciais, com perspec
tivas bastantes favoráveis a seu acolhimento. 

Esta ~e_nda, portanto, não apenas corrige 
uma virtual injustiça, como de resto ãproveita 
à consecução mais efetiva do propósito do 
Poder Executivo de elidir esse, hoje inadmis
sivel público. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
- Deputado Fmncisco CariJeJro---: -

EMENDAN•26 
Suprima-se a -'letra b, do inCiso II do art. 

39, § 3 9, procedendo-se, em conseqüência, à 

renumeração das demais letras desse inciso 
e à supressão da letra b no caputdo art. 79, 
in fine. 

Justificação 
A restrição à aquisição de imóveis fundo

nais, constante do art. 39, § 39, O, "b", constitui 
uma descabida discriminaÇão a servidores d
vis da Presidência e Vice-Presidência da Repú
blica, quando o propósito do Executivo, ao 
editar a Medida Provisória n9 80/1989, foi elimi~ 
nar, ao máximo, o instituto do imóvel funcio
nal, acolhendo, enfim, proposta perfilhada por 
expressiva maioria no COngresso Nacional e 
por importantes segmentos da sociedade civil. 

Não há, por conseguinte, razão alguma que 
justifique tal restrição, seja porque se trata de 
im6veis ocupados por servidores civis que 
preenchem virtualmente os mesmos requisi~ 
tos dos demais ocupantes, seja porque pros
perasse tal ressalva estariam excluídos da alie
nação mais de dois mil imóveis funcionais, 
o que desserve claramente aos propósitos da 
Medida. 

Esta Emenda corrige a situação configu
rada na mencionada norma, ao mesmo tempo 
em que a toma mais eficaz e consistente. 

_Sala das Coiriíssões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputado José Tinoco. 

EMENDAN•27 
Suprimawse a alínea b do indso D do § 39 

do art. 3~ 
Justificação 

A expectativa do ocupánte de imóvel funcio
nai tem sido, ao longo dos anos, tomarwse 
proprietário do mesmo. Essa possibilidade, 
por várias vezes aventada, fez com que muitos. 
servidores se preparassem para tal oportuni
dade deixando de se tomar proprietários de 
outro imóvel, uma vez que poderiam adquirir 
futuramente a residência ocupada. 

No momento em que se pretende transfor
mar em realidade essa perspectiva, ~mos na 
citada Medida Provisória uma estranha discri
minação. 

A supressão aqui proposta tem por objetivo 
nivelar os servidores quanto ao direito de aqui
sição de imóvel funcional. 

Náo concordamos com a regulamentação 
que simplesmente alija uma categoria de ser
vidores. O decreto citado estabelece uma dife· 
rença inac~itável ao discriminar alguns servi
dores, em relação- ao funcionalismo em geral. 

Sala das ComiSsões, 29 de agosto de 1989. 
- Deputado Valmir. Cmnpe/o. 

EMENDAN•28 
Suprima-se· o item b do § 39 do art. 39 da 

Medida Provisória n9 80/89. 

Justificação 

O louvável escrúpulo do Senhor Presidente 
da República ameaçava, infelizmente, o legíti
mo direito de legítimos candidatos à compra 
de imóveis.enquadrados nqs princípios da pre-
sente Medida Provisória. 

Discriminar servidores da Presidência da 
República, impedindo-os de adquirir os apar
tamentos onde residem há vários anos, em 
sítuação _{igor.osamente idêntica à dos demais 
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servidores beneficiados, é uma restrição que 
cabe ao Legislativo suprimir. 

Sala das Comissões, 29 de· agosto _de 1989. 
-Senador Nabor Júnior. 

EMENDA N• 28-A 
Dê-se à alínea b, do inciso ll do § 39 do 

art. 39 da Medida Provisória nQ 80, de I 989, 
a seguinte redação: 

"Art 39 ........................ ~ •• - .... _._ 

......... ,,,,,,,,,,,, ...... --·-·---~" 
§ 3• .............. __ . ··-·----··"~ 
......................... -~._,_. ·-· ----
11- ............................ -------
.................................... -:-.::--:-:·~· 
b) administrado pela Presidência e Vi

ce-Presidência da República, na forf!1~ do 
Decreto n9 96.633, de 19 de setembro de 
1988; eXceto se servidor em eXe"rcído no 
Serviço Nacional de Informações ou na 
Consultoria-Geral da República. 

Justllicação 
A presente emenda tem por escopo tomar 

extensivo ao servidor do Serviço Nacional de 
Informações e da Consultoria-Geral da Repú
blica, o direito à aquisição do imóvel que ocu· 
pa, nas mesmas condições oferecidas aos de
mais servidores de outros órgãos públicos. 

O Decreto n~ 96.633, de 1 ~ de setembro 
de 1988, assim dispõe em seu art. 21': 

"Consideram-se administrados pela 
Presidência da República, ainda que in
corporados ou vinculados ao Fundo Ro
tativo Habitacional de Brasília - FRHB, 
os imóveis construídos, adquiridos ou re
cebidos para residência de servidor, em 
razão de exercido nos seguintes órgãos: 

1-Gabinete Civil; 
D- Gabinete Militar. 
I1I -Secretaria-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional; . 
IV -Serviço Nacional de Informações; 
V-Estado Maior das Forças Arm~

das; e 
Vl-ConSultoria-Geral da República.~· 

Da mesma forrna como os servidores da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação 
(S,eplan), que hoje integra o ~rganogra,ma da 
Presidência da República (D_ecreto n~ 7.7'39, 
de 14-3-89), não está vedada a alienação dos 
imóveis que ocupam, entendmeos como in
justificável a proibição imposta aos servidores 
do Serviço nacional de Informações e da Con
suhoria-Geral da RepUblica. 

É a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Comissões, Z9 de agosto de 1989. 
- Senador Maurído Corrêa. 

EMENDAN'29 
Dê-se à alínea c do inciso Il do § 3~ do 

art. 39 da Medida Provisória n~ 80, de 1989, 
a seguinte redação: 

"Art. 39 "'""''M·--·--..... -... .• H~ 
.............. __ , ___ ,,,...._ ... ~........_ .. "'-
§ 31 ····~---·---..-····........_ ... ~u...:.-

II- ...... ; ......... -·---.. ~ .• .......:.. .. ,~,. 
............ _. -·---·~··--... --·-

__ c)_ destinado a funcionário da Carreira 
de Diplomata, de que trata a Lei no 7.50 1, 
de 27 de junho de 1986. 

Justlllcação 
A Lei n9 7.501, de 27 de junho de 1986, 

precehua que o Serviço exterior é composto 
da carreira de Diplomatja e da categoria fun
cional de Oficial de Chancelaria. 

Con!l:Jdo, diverso_ do que ocorre com os Di
plomatas, os atuais Oficiais de Chancelaria 
não ne<;essitem servir no Exterior, para serem 
P~<?m~dos por merecimento ou por antigüj
da_de, tal qual acontece com os demais funciç

i:Jácl_O_S não-diplomáticos do ltamarati. É o que 
Se (nfere do parágrafo único do art. 63 da 
citada Lei n' 7.50 l/86. · -

Os próprios editais dos Cursos de Treina
mento para o Serviço Extefíor explicitam que 
a aprovação final do servidor não~diplomático 
não implica para a Administração compro~ 
misso de designá~lo para missão permanente 
no exterior. 

- Aliás, é sabido que inúmeros desses funcio
nários nunca tiveram e, provavelmente jamais 
venham a ter, a oportunidade de servir ao Bra
sil no exterior. Portanto, estão em condições 
idênticas às dos titulares de cargos· efetivos 
de outros órgãos ou entidades da Adminis
tração Pública Federal, razão pela qual enten
demos que os OficiaiS de Chancelaria não de-
vem ser discriminados no procedimento legal 
destinado à alienação dos imóveis residenciais 
funcionais localizados no Distrito Federal. 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhid_a 

Sala da5 Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Mauricio Corda. 

EMENDAN•30 
A Medida Provisória no 80, de 18 de agosto 

de 1989, .que dispõe sobre a doação e venda 
de bens imóveis da União e entidades da Ad
mírústração Federal indireta, e_dá outras provi
dências. 

Altere~s_e o art. 39, § 3~, item 11, alínea c, 
para os seguintes termos: 

Art. 3~ ............................ '"'"''"""'-=-_.....-......... .. 
§ 3• ............................ _, .. ..: ___ . __ 
11 ·--·-·--....... _. __ , __ ~ ... 
c) destinado a funcionários da Cafreir_a Di· 

plom~tica, de que trata a Lei n~ 7.501, de 27 
de junho de 1986. -

Justificação 
É clara-a IntenÇão de se fazer justiça a todos 

os funcionários que ocupam legitimamente 
os imóveis fundOnais de que trata a Medida 
Provisória n" 80. · · 

A· alteração ora proposta visa impedir que 
se cometa injustiça aos funcionários admi~is
trativos do Itamarati. 

Como está, o dispoSitivo pena1iza servidores 
administrativos aposentados ou em vias de 
se apos_entar e que sempre prestaram seMç:os 
em Brasília. 

_Tais servidores, com até 20 anos de efetivo 
exercício no distrito Federal, incluem-se e 

. atendem plenamente às regras gerais da Medi
da Provisória, especialmente aos itens I e l! 
do art 31, que asseguram o direito de adquirir 

o imóvel aos ocupantes que "ocupe regular
mente o imóvel funcional" e "seja titular de 
cargo efetivo, de emprego permanente oú de 
vínculo empregatído com prazo indetermina-
do ... " 1 - - - -

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
- Deputado Valmir Campelo. 

EMENDAN•31 
Substitua-se a alínea c. do inciso lf, § 39, 

art. 39 da Medida Provisória pelo seguinte: 

.. c) destinado a funcionário da Carrei
ra de Diplomata, de qu_e_ trata a Lei n• 
7.501, de 27 de junho de 1986." 

Justllicação 
A emenda busca evitar a consumação de -

irreparável injustiça em relação aos funcioná
rios administrativos dç. Ministério das ~elaçóes 
Exterioi"eS e, eln especial, os Oficiais de Chan-. 
celaria que, não obstante pertencerem ao Ser~ 
viço Exterior do País, não têm necessariamen
te missões externas. 

É fato inescusável que nluitos deles nunca 
tiveram - e, provavelmente, jamais venham 
a ter - a oportunidade de servir ao Brasil 
no exterior, diferentemente do que ocorre com 
os membros da Carreira de Diplomata. 

Não há razão, portanto, para que sejam dis
criminados em relação à aquisição de imóveis 
funcionais, muitos deles ocupados, continua 
e legitimamente, por 1 O, 15 e até 20 anos. 

Trata-se, assim, de contemplar justíssimo 
pleito referendado, inclusive, pela Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do DF, na pes
soa_ de seu presidente, Dr. Francisco Lacerda 
Neto. 

Sala das Comíssões, 29 de:ago:?to de 1989. 
~Senador Pompeu de Sousa. 

EMENDAN•32 

Dê-se ao Artigo 3°, § 39, item 11, c, a segUinte 
redação: 

"Destinado à funcionário da Carreira 
de Diplomata, de que trata a Lei n9 7.501, 
de 27 d_e junho de 1986." 

-~~c_açáo 
- - â) A Medida Provisória n9 80 estipula que 
o5lmóveis fundonais sejam vendidos aos fim
cionários que ocupem regularmente os imó
veis; sejam titulares de cargos efetivos, de em
pregos permanentes. ou de víncuJo emprega~ 
tido ... , etc.; que estejam qUites com os encar
gos de ocupação; residam no imóvel funciona] 
há, pelo mepos, três anos e não sejam proprie
tários ... , etc., de im6vel funcional no DF. 

b) Os Oficiais de Chancelada, bem como 
os demais funcionários administrativos do Ita~ 
maraty,~ têm seu domicílio profiss_ional prefe
rencial, principal, em BrasJ1ia. Para se habili
tarem a selvi:r na exterior deverão ser aprova~' 
dos em Curso (que, note-se bem, na verdade 
é um concurso) de Treinamento para o Ser
viço Exterior - CTSE. Esta obriQatoriedade 
.está estipulada na Lei n9 7 . .501 (s_eMço Exte~ 
_rior) nos seus artigos 61 e 68-e no Deciefo 
n' 93.325, de !•-10-1986. artigo 82, eri1 seu 
parágrafo ónico, item IV e rio artigo 88, item 
li, e exe_cutada pelo ftamaraty com a aprovação 
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no "Curso de Treinamento para o SeiVfço Ex
terior- cr8E", conforme cópias de editais 
em anexo. A Administração do ltamaraty, no 
texto dos referidos editais ([tens 17 e 14, res
pectivamente), estabelece: "A aprovaçao final 
de servidor não~diplomático no CTSE não im
plica para a Administração compromisso de 
designá-lo para missão permanente no exte
rlor".Assim, se o servidor não-diplomático não 
quizer se inscrever no Curso ou, inscreven
do-se e mesmo sendo aprovado, não estará 
obrigado a servir no exterior. A exigência de 
aprovação no CfSE é aplicada ao~ Oficiais 
de Chancelaria, a outros funcionários de nível 
superior, de nível médio, operadores de comu
nrcações, agentes de pOrtarta, d.e vigilância, 
artífices, auxiliares de serviços diversos, moto
ristas e telefonistas (edital do IV CTSE, § 2', 
item 11, letra a), b), c) e d), em anexo) 

c) Os Oficiais de O!ancelaria foram trans~ 
postos para o niVel :.;uperior e irltegrados ao 
Serviço Exterior nos termos do artigo 58 da 
Lei n? 7.501 que, preferen_cialrnente, regula
menta os funcionários do Itamaraty, no seu 
aspecto orgânico, enquanto estejam no exte
rior (no Brasil, tais funcionários são regidos, 
subsldiariarnente, pelo estatuto dos funcioná
rios públicos.) Entretanto, o artigo 63 da mes
ma lei, no seu parágrafo único, bem como 
o Decreto n~ 93325, àe 11'~10-1986, em seU 
artigo 102, estabelece, que os atuais Oficiais 
de Chancelaria (élqueles transportas) não ne
cessitarão servir em missão permanente no 
exterior para ascenderem ao último nível pre
visto para sua categoria funcional (NS-25 -
Oasse Especial, referência aplicadél. a todos 
os funcionários públlcos de nivel superior.) Es
ta especificação estabelece, definitivélmente, 
que seu domicilio é brasma. Todos os atuais 
Oficiais de Chancelaria foram transpostos 
(não foi reaJizado novo concurso para ingresso 
na categoria funclonal.) Entender que os Ofi
ciais de Chancelaria estejam transitoriamente 
em Brasília seria uma interpretação falaciosa 
da Lei n~' 7.501, constituindo-se em premissa 
falsa, ou seja, em um verdadeiro sofrsma. Os 
atuais Oficiais de Chancelaria, bem como os 
demais funcionários administrativos do ltama
raty, constituem-se em atividade-meio e não 
atividade-fun. Portanto, corno os demais fun
cionários públicos, têm o direito incontestável 
de adquirirem os imóveis funcionais que, legi
timamente. ora habitam! 

d} Hedionda injustiça estar-se-la, igual
mente, cometendo com os Oficiais de Chan
celaria e demais funcionários administrativos 
do harnaraty aposentados ou em vias de se 
aposentar. Estes fundonáríos, que jamais se
rão removidos para o exterior, não poderiam 
adquirir seus imóveis funcionais pelo simples 
fato de terem trabalhado, ao longo de suas 
vidas, no Ministério das Relações Exteriores. 

e) Consigna-se que a manutençãO do fun
cionário da Carreira de- Diplomata no texto 
que impede a aquisição de imóvel funcional, 
pretende, tão-somente, ser coerente com o 
espírito da Medida Provfsória no 80, já que -a 
Lei n9 7.501, em seu artigo 47, determina que 
os diplomatas, desde o início da carreira, de-

vam servii' efetivamente no exterior, caracte
rizando sua transitoriedade em Brasllia. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputada Maria de LoureJes Abadia. 

EMENDAN•33 
Dê-se à a1ínea c, do inciso n, do § 3q, do 

art.- 39, a seguinte redação: 

'"Art 3• ················-·················· ... ···---

§ 3• .................. ·--··-·-·--··-···· 

11- ·······'··············-···········---·---

c) destinado a funcionário da carreira 
de diplomata de que trata a Lei n~ 7.501, 
de 27 de junho de 1986." 

Justificação 
A Medida Provisória n~' 80, de 1989, consa

grou, em seu art. 39, § 3~', inciso U, alínea "c", 
uma discriminação inexplicável, invertendo a 
intenção do legislador de beneficiar todos os 
servidores que ocupem legitimamente os refe
ridos imóveis, sejam titulares de cargos efeti
vos ou empregos permanentes da Adminis
tração Pública. 

Os atuais ocupantes da Carreirã de Oficial 
de Chancelaria, não obstante pertencerem ao 
Serviço -EXterior do Brasil, juntamente com 
os da Carreira--de Diplomatas, não necessa
riamente tiveram ou- terão a oportunidade de 
servlr ao Brasil no exterior. Desse modo, esses 
funcionárioS, como os demais servidores ad
ministrativos do- Itarnarati, têm car~o efetivo 
para servir, em princípio, na Secretaria de Es· 
tado das Relações Exteriores em BrasiJia, e, 
por essa mesma razão, deveriam ser incluídos 
na regra geral da Meclida ProviSória em epí-
grafe. -

Assim, a pretenclida restrição de venda dos 
imóveis aos Oficiais de Chancelaria afigura-se 
um despropósito, porquanto fundar-se-la em 
uma interpretação falaciosa da Lei do Serviço 
Exterior Brasileiro. A referida Lei (ait. 63, I} 
dispõe, em relação aos futuros Oficiais de 
Chancelaria, terem estes de servir no exterior, 
em missão permanente por, pelo menos, qua
tro anos, como condição para sua promoção 
por merecimento. Tal regra, contudo, não se 
aplica aos atuafs Oficiais de Chancelaria, pre
vistos no art 58 da lei em causa, os quais 
podem ser promovidos por merecimento in~ 
dependentemente do fato de haverem pres
tado serviço no exterior. 

Desse modo, _os atuais ocupantes do cargo. 
por não estarem no exterior, são injustamente 
discriminados pela redação da Medida Provi
sória, devendo a restrição ter por objeto; tão-
somente, os fundonários da Carreira de Diplcr 
rnata. 

Esta a finalidade da presente Emenda, para 
a qual solicitamos o apoio dos nobres parla~ 
men~res. -~-- _, 

Sala das Comissões, 29 de Agosto de 1989. 
-Deputado Geraldo Campos. 

EMENDAN•34 

Dih-se à alínea c do item U do § 3~ do art. 
3? ã redação seguinte: -

'"Art 3• ......................................... __ 

§ 39 ............................................................ . 

11- ··················-·-····-·······---'-·-----·--
c) destinado a funcionário do Serviço 

Exterior, de que trata a Lei n9 7.501, de 
27 de junho de 1986, exclusive os ocu
pantes da categoria Oficial de Chance-
Ja~a" 

Justificação 
A ressalva constante da Med,i~ Provisória 

n9"8Q/89 em seu art_. 39, § -39, li, c, pretende 
aican~r os servidores integrarites da carreira. 
do serviço· nÓ.Exterior. O fundamento desta 
narina é de que a ocupação, no caso, tem 
catáter eminentemente rotativo; os servidores 
do grupo Oficia! de Chancelaria, não obstante 
serem da carreira do serviço exterior tem situa~ 
çãO funcional diversa e não está necessaria
mente obrigado ao exercício no exterior. Des
se modci ã:l.ijá-los do processo de habi1itação 
à compra: de imóveis funcionais implícaria in~ 
fundada discriminação. 

Outro aspecto a ser considerado também 
é a injustiça para com aqueles que já se encon
tram há mais de três anos em Brasília em 
vias de aposentar-se. Eles são servidores pú
blicos também credenciado,s por força do 
princípio da isonomia a tratamento igualitário. 

Sala das_ Cor'nissões, ~-~Ag-Osto de 1989. 
- Deputado Francisco Cameiró. 

EMENDAN•35 
Dê-se a seguinte redélção ao Art. 39, § 39, 

indso II, letra c 

"Art 39 .............................................. ~ .. -
........... - ...... - .. -· ... · --·-... ~ ....... _ 

c. Destinado a funçion_ário da carre.ira 
de Diplomata, de que trata a~~ rt' 7.501; 
de 2:7 de junho de 1986." 

Justificação 
A Medida Provisória n9 80 estlpuJa que os 

imóveis fundonais sejam vendidos aos funcio
nários que ocupem regularmente os imóveis; 
sejam titulares de cargos efetivos, de empre
gos permanentes, ou de vínculo empregatí
cio ... , etc.; que estejam quites com os encargos 
de ocupação; residam no imóvel funcional há, 
pelo menos, três anos e não sejam proprietá
rios .... etc., de imóvel funcipnal no DF. 

Os Oficiais de Chancelari"a, beril como_ os 
demais funcionários administratiVos do ltama
raty, têm seu domicílio profissional preferen
cial, principal, em Brasl1ia. Para sé habilitarem 
a servir no exterior deverão ser aprovados em 
Curso (que, note-se bem, na verdade é um 
concurso) de Treinamento para o Serviço Ex
terior-CTSE. Esta obrigatoriedade está estipu
lada na Lei n9 7.501 (Serviço Exterior)_ nos 
seus artigos 61 e 68 _e no Decreto n? 93.325, · 
de ]9-10-1986, artigo -8'2: em seu parágrafo 
único, item N e no artigo 88, item U, e ex.ecu
tada pelo Itamaraty com a aprovação no "C\.tr
so de Treinamento para o Serviço Exterior 
- CTSE", conforme cópias de editais emane
xo. A Administração do Jtamaraty, no texto dos 
referidos editais (itens 17 e 14, respectivamen
te), estabelece: "A aprovação final de servidor 
não-diplomática no CfSE não implica para 
a Administração compromisso de designá-lo 
para missão permanente no exterior". Assim, 
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se o seiVidor não diplomático não quiser se 
inscrever no curso ou, inscrevendo-se e mes· 
mo sendo aprovado, não estará obrigado a 
servir no exterior. A exigência de aprovação 
no CTSE é aplicada aos Oficiais de Chance
laria, a outros fundonârios de nivel superior, 
de nível médio, operadores de comunicações, 
agentes de portaria, de vigilância, artífices, au
xiliares de serviços diverSos, motoristas e tele
fonistas (edital do IV CTSE, § 2, item U, letras 
a, b, c e d, em anexo.) 

Os Oficiais de Chancelaria foram transpos
tos para o nível superior e integrados ao Ser
viço Exterior nos termos do art. 58, da Lei 
n~ 7.501 que, preferencialmente, regulamenta 
os funcionários do Itamaraty, no seu aspecto 
orgânico, enquanto estejam "~-exterior (no 
Brasil, tais funcionários sáo regidos subsidia
riamente, pelo estatuto dos funcionários púbü
cÓS.) Entretanto, o· artigo 63 da mesma lei, 
no seu parágrafo único, bem como o Decreto 
n9 93325, de 1 '~-1 O-I 986, em seu artigo 102, 
estabelecem que os atuais Oficiais de Chance-_ 
laria (aqueles transpostos) não necessitarão 
servir em missão permanente no exterior para 
ascenderem ao último nível previsto para sua 
categoria funcional (NS-25 -Classe Especial, 
referência aplicada a todos os funcionários pú
blicos de nível superior.) Esta especificação 
estabelece, definitivamente, que seu domicilio 
é Brasflia. T odes os attiais Oficiais de Chance
laria foram transpostos (não foi realizado novo 
concurso para ingresso na categoria funcio
nal.) Entender que os Oficiais de Chancelaria 
estejam transitoriamente em Brasília séria 
uma interpretação fala ciosa da Lei n~ 7.50 1, 
constituindo-se em premissa falsa, ou seja, 
em um verdadeiro sofisma. Os atuais Oficiais 
de Chancelaria, bem como os demais funcio
nários administrativos do Itamaraty, consti
tuem-se em ativldade-meio e não em ativida
de-fim. Portanto, como os demais funcioná
rios públicos, têm o direito incontestável de 
adquirirem os imóveis funcionais que, legiti
mamente, ora habitam. 

Hedionda injustiça estar-se-ia, igualmente, 
cometendo com _os Oficiais de Chancelaria 
e demais funcionários administrativos do lta
maraty aposentados ou em vi<lS de se apo
sentar. Estes funcionários, que jamais serão 
removidos para o exterior, não poderiam ad
quirir seus imóveis funcionais pelo simples fa
to de terem trabalhado, ao longo de suas vídas, 
no Ministério das Relações Exteriores. 

Consigna-se que a manutençào do funcio
nário da Carreira de Diplomata no texto que 
impede a aquisição de imóvel funcional, pre
tende, tão-somente, ser coerente com o espí
rito da Medida Provisória n~" 80, já que a Lei 
n<> 7.501, em seu artigo 47, determina que 
os diplomatas, desde o in_ído da carreira, de~ 
varn servir efetivamente no exterior, caracte· 
rizando sua transitoriedade em Brasma. 

Sala da Comissão, 29 de agosto de 1989. 
- Dep. August\0 Carvalho. 

EMENDAN•36 

No art. 391 § 39, II, d, ln fine, suprima-se 
a expressão "bem assim aos demais imóveis 
pertencentes a esses órgãos". 

Justiftcaçã.o riamente, pudessem abrigar-se e, assim, repor 
O -propósito deSta Eirlenda é coiTígir uma suas energias. 

imprecisão terminológica no art. 39, § 39, II Sala daS Comjssões, 24 de agosto de 1989 
d -Senador Alexandre Cósta. 

De fato, os Ministérios militares e o Estado- EMENDA N1 38 
Maior das Forças Arn'!adas (EMFA) não são, 
a fígoi,- Proprietários de imóveis residenciais, Emenda Aditiva 
posto que não têm personalidade juridica. Os Acrescente-se ao artigo 3? da -Medida Provi-
imóveis por eles administrados são indiscuti- sória rt' 80, de 1989, o seguinte inciso: 
velmente de propriedade da União. VI- assuma o compromisso de não 

Assim, a redação oferecida à mencionada alienar ou transferir a outrem o uso da 
norma pode resultar em entendimento ambí- imóvel por um prazo de cinco anos. 
guo quanto ao seu alcance. Pretendeu o legis-
lador exduir do direito à aquisição os ím6veis Justificação 
destinados à ocupação por servidor militar, A presente alienação de imóveis residen-
na pr"esU:ilçãO-de que em taiS cas()S_ ~ubsiste dais do poder público se destina a atender, 
um caiáter ictativo na assinalada oCtlpaç:ão. simultaneamente, a uma política de morali
Tal argumentação, contudo, não se aplica aos zação do GovernO - por meio da extinção 
imóveis ocupados por servidores civis, ainda de privilégios que oneram o erário público -, 
que administrados pelos Ministérios militares mas também ao equacionamento da crónica 
ou pelo EMF"A - escassez de imóveis residenciais no Distrito 

Dito de outra forma, a prevalecer a redação FederaL _ _ 
constante da Medida Provisória a restrição OúfroSsim; convêm Que o direito de adqui-
exOrbitãria de sua real finalidade, penalizando ri-los seja estendido apenas àquelas _pessoas 
servidores civis equivocadamente equipara~ com ânimo de pehi1anecer·na área do Distrito 
dos a militares. Ft:::deral_ por pelo menos cinco anos, a_ fim de 

Sala das Comissões, 29 de agosto de -1989. qUe tais imóveis, alienados pelo Governo em 
......:.oepu~~o José Tinoco. coildições especiais de preço - abaixo dos 

valores de mercado -, de prazos - mais 
E'.tV\ENbA N9 37 amplo do que os usuais dezoi~ _anos - e 

Acrescente-se ao inciso V do art 3~. a se- de financiamento - muito acima dos limites 
guínte eJq:>ressão: ·;Usuais de fmanCiamento (ora fixados em NCz$ 

__ cArt., 30 --....-.,.- ~-~-.,__.•·-. ~ e2 mil) nãO y~nh;n:n a. s~r incorporados, nO 
Çwto prazo, ao ~-c~rvo de unidades residen· 

V- •·····-···--_______ ;._._.. __ ···--- ciais mantidas desocupadas com-·o simples 
.... de bens, salvo se a aquisição tenha 

-se-dado independentemente da condição propósito de atender às conv:eniêncías_ da es-
_, ....... 11 peculaçào imobiliária. -_-
-ue servidor puu co. Sala das Comissões, 29" de _agosto de 1989. 

-S-enador Femaluio Henrique Ciiidoso. -Justificação 

A presente emenda visa proteger aqueles EMENDAN•39 

servidores que moram em próprios nacionais Suprima~se do § 29 do art. 39, da Medida 
e· que às custas de suas economias e sem Provisória, as expressões "por servidores do 
qualquer ajuda de órgão governamental, mui~ Poder Legislativo e" e "servidores". 
tas vezes com sacrifícios de outras e legítimas Justificação 
aspirações de seu núcleo familiar, consegui-
ram adquirir seu imóvel. O parágrafo -qUe se pretende suprimir con-

A proposta fica mais justa ainda, quando têm uma intolerável discriminação contra os 
se observa que os ocupantes estão, na realida- servidores dos Poderes legislativo e Judiciário 
de, exercendo o direito de preferência na aqui· que atendam às condições do art. 2~ Não há 
sfção do imóvel ocupado legalmente, pois a razão para exc!W~Ios se são servidores perma-
legisJação que disciplina a distribuição de imó· nentes como o:s demais e desde que atendidas 
vel funcional (art 14, Decreto n<> 85.633, de as exigências legais. 
8-1-81), só veda a distribuição a servidores Esta discriminação acarretará ainda enor-
que, em sendo proprietários, tel')ham sido be- mes dificuldades na própria execução da me-
neficiadõs em razão do cargo, emprego ou dída, eis que um número significativo de servi-
função na Administração Pública. dores do Legislativo e do Judiciário ocupam 

Acrescente-se; ainda, que os imóveis serão Imóveis do Fundo Rotativo Habitacional de 
vendidossemnenhumsubsídio,masporvalo- Brasília e de outras instituições da Adminls-
res reais muito próximo da realidade do mer- tra_ção lndireta (Banco Central e outros), imó- _ 
cada imobiliário. veis esses ocupados em função de acordos 

Mas, ainda, tal .concessão que abrange um entre Câmara e Senado e o FRHB ou em fun-
número elevado de servidores não frustra ou çã:o de, ao assumirem seus cargos e funções 
balda a garantia e a proteção social de norma, no Legislativo, já serem ocupantes desses 
j>eló COntrário, ampafa-e rião penaliza servi- imóveis e terem, conseqüentemente, seus di-
dores -que, ao longo do tempo, mesmo du- reltos garantidos em lei. 
rante a perversa crise econômica em que se Com a vedação de compra p-ór parte desses 
abateu a Nação, souberam administrar os ma- seiVidores os imóveis continuarão de proprie-
gros rendimentos auferidos e adquiriram, a dade das entidades governamentais, frustran-
duras penas, um imóvel onde, mesmo preca- do o objetivo da Medida. 
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Nada· mais justo, pois do que a supressao 
do parágrafo. . . . ... _ 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1~89. 
- Deputado Slgmaringa Sebms. 

EMENDAN•40 
Dê-se a seguinte redação ao artigo- 39; § 

29, da Medida Provisória nQ 80, de 1989: . 

§ 29 O direito à aquisição dos iriló
veis funcionais ocupados por membros 
do Poder Judiciário far-se-á com obser
vância ao disposto he5ta Medida Próvi· 
séria, salvo se. no prazo de noventa dias, 
contado de sua publlcãção, houver deli
beração em contrário dos respectivos di
rigentes, quanto à con'venlência e oportu
nidade da alienação, iriclusive dos imó-
veis desocupados. -

Justificação 

A redação original possui carâter discrimi
natório em_ relação a ex-servidores do Poder 
Executivo que se transferiram para órgãos dos 
Poderes. LegisJativo e Judiciário e, ao fa,zê-lo 
retiveram o _direito de permanecer nos imóveis 
funcionais. Não há porque premiar uns e punir 
outros, desde que em quaisquer destes casos 
os imóveis pertenCem à União e os servidores 
públicos dos vários Poderes possuem igu.àis 
direitos segundo o textQ constitucional. _ _ 

Com base em similar raciocinio não há por
que assegurar a alguns, _diretamente pel,'l lei, 
o acesso aos imóveis que oCUpam - desde 

que preenchidos determinados requ~itos -
e submeter outros aos humores de difer~n
ciados colegiados deciSódos. Isso seria ~e 
questionável eqüidade. . 

Assim, nos parece válido. erigir como facul
dade apenas a ~ecisão quanto aos imóveis 
funcionais ocupados por membros do Poder 
Judiciário, .dado o entencUm~r,:rto de que _não 
deve caber nem ao Executivo e nem ao Legis
lativo tal deCiSão de "ecorto'mia interna". Ob
serve-se que o Executivo assegurou que_ um 
restrito núrriero de órgãos devem manter seus 
imóveis "runcionais - vedada sua ampliação 
- optando a Comissão Diretora da Câmara 
dos Deputados pela preservação dos imóveis 
funcionais dada a temporariedade dos man
datos dos parlamentares. 

Sala: das Comissões,_ 29 de agosto de 1989. 
-Seriador Fernando Henrique Cardoso. · 

EMENDAN•41 

Acrescent~se ao art.- 39 o ·seguinte pará
grafo: · 

"§ 49 Se o imóvel fundonal a ser alie
nado ao respectivo ocupante estiver gúâr
necido com imóveis e equipamentos do
mésticos adquiridos à conta de recursàs 
públicos, estes poderão ser alienadOs 
conjuntamente com ·o imóvel, com baSe 
na avaliação constante do laudo de que 
trata o art. 49" 

Justlftcaçiio 

A Medida Provisória n9 80, de 18 do corrente 
mês, autoriza a alienação, a servidores Públi
cos, dos imóveis funcionais situados em Brasí
lia, mas silencia quanto aos equipamentOs do-

mésticos, que, em muitos casos, os guarne
cem. adquirjdOs; .tãl c;:Omo .Os inióveis, com 
re<:tiisos .da _União. · . ' · . . . 

ASsim serido, uffià veZ ãJieilaáoS Os írrióVeis, 
os equipamentos residenciais terão de.ser.r~
rados, transportadoS, em caminhões, para os 
depósitos-da Sucad, mantidos e conservados 
em tais depósitos e, posteriormente, alienados 
como material inservivel, e preços irrisórios, 
gerando, na realidade, mais despesas do que 
receitas. . 

Alér:n. d_i~so. ess_e· prOcedimento não ãtende 
à r~daçle sod~ ObjetiviJda pela Medida, já 
que forçará os_ servidores públicos a dispor 
de suas pouparlçaS paTa ·,.ã compra de novos 
equipameritos, -dêSfalé:ândo~lhes de recursos 
para a própria aquisição do imóvel e esquen
tando. ay eternando por tais ~ens, em Brasília. 

Assim sendo, a presente Einenda objetiva 
permitir a alienação dos móveis e equipamen
tos domésticos que guarnecem os imóveis 
funcionais aos respectivos adquirentes. 

Para esse frm, tais equipamentos s_erão ava
liados por quem proceder à ava1iação do imó
Vel e o respectivo valor integrará o preço de 
venda, a ser pago à vista ou a prazo. 

Desse m9do, a Emenda, ao mesmo tempo, 
atende a razões de ordem social_ ~ propicia 
receita imediata aos cofres públicos. 

Sala das ComissÇ)es, 23 de agosto de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

EMENDAN•42 
§ 49 Os servidore.s cMs ocupantes dos 

Imóveis feTeridos no indso II, lett:as b e d do 
parágrafo ·anten:or~ e que àtendam 'aos requi
sitos dOs in'cisbs I a V do caput deste. artigo, 
terão direito à aquisição do imóvel funcional 
que ocupam ou-de·outro equivalente, sujeito 
ao leilão de que trata -o art 79 

Justificação 
As Jeb-às b e d do indso II ·_ref~rÍdo, ~c:msti

- tuem .lQ:rl<:J discriminação intolerável contra 
servidores que atuam em caiáter permanente 
nos órgaãs ali referidos. . , . • . 

O parágrafo proposto corrige a injustiça 
sem prejUdicar- os ,6rgâos. , . . . . 

Sala das Comissões, 29 de agqsto.de,l989. 
- Dep~tado Siginaringa Seixa$. 

Ef1E!'!DA N~ 43 

AcfeSCent;se o parágr~O ao artigo 39: -
§ Fica permitida a permuta de imóveis 

funcionais entre seus legítimos. ocupantes, 
desde que deferidos pela autoridade compe
tente os direitos à aquisição .. 

Justlllcaçáo 

Temos qUe ser realistai O poder aquisitivo 
dos seMQores legítimos ocuPantes de imóveis 
fUndonaís é muito diferenciado. 

Ao possibilitar o sistema de permuta, tem-se 
como objetivo resolver problemas de fato de 
servidores de pequeno poder aquisitivo que 
possam estar ocupando imóveis maís valoriza
dos. E a recíproca também é verdadeira. 

Como em nenhuma daS situações anterio
res a União teria qualquer tipo de prejuízo com 
as transações que possam ser feitas entre legí
timos ocupantes com direito assegurado, esta 

Proposição s6 virá enriquecer a Medida Provi
sória, faCJ1itando, inclusive, maior alcance so
cial qoS o~letivoS Que ela-pretende. 

Sala das Comissões 29. de agosto de 1989. 
-Senador Alexandre Casta. 

EMENDAN•44 
Dê-se aos arts. 3~ e_49 a seguinte redação: 

"Art. 3' A União poderá alienar os 
imóveis residenciais localizados no Dis~ 
tlito Federal de sua propriedade, do Fun
do Rotativo Habitacional de Brasília 
(FRHB) ou de entidades da administração 
indireta, atendidOs os seguintes requisi
tos: 

1-a alienação será feita por um dos 
processos licltat6r.os_ previstos na legisla-
ção específica; _ __ _ 

II-ocorrendo empate de propostas 
terá preferência na aquisição o atual ocu
pante do imóvel, se a ocupação for legal; 

lll- cada pessoa física só poderá habi
litar-se para a aqu,isição de 1 (ull)) imóvel 
e desde que não possua outro imóvel resi~ 
dencié\1 no Dis!:ritQ Federal; . . 

IV-não -poderão participar da 'licita
ção pessoas_jur{dle,as. ~ 

§ 19 Não ser~o objeto de alienação 
os imó'lo(eis administrados pelos ministé
rios-m~itares, peJõ Estado Maior das For
ças Armadas, pela Presidência da,_ Repú
blica, os_loca,liza,dos nos setores _de habi
tações i_ndi_viduais, de chácaras e man
$ée5, e os oCupados· pelos membros do 
Poder -~egislativo, dei supremO Tribunal 
Federal e dos Trib_únals 'SuPeriores; bem 
como_ aqueles necessários- à hidvirrieh
taç~o ae sei'Vidores do serviço diplomá
tico, Polícia Federal. e F"ISCaliza,ção TiãPu~ 
tária. 

§ 29 É facult9;Q.o à Ordem.dos Advo
gados _do Brasil- OAB designar uin re
presentante para aCompanhar os prece

, flirr:aen~ da ali~riaçãO de qUe trata e;ste 
. artigo. . . 

·Art 4~> Opi-eçotrlínimo&!véridaâos 
jmQveis _funcionais será flXadq cOm base 
em laudo de avaliação que apure_ o_ seu 
valor de· merCado, 

Parágrafo único: O laudo de avçll.i!l
~o será_ de responsabaidade da Caixa 
Económica Federal - CEF; que; para 
esSe efeito, celebrará convênio com a 
União." 

O item- I do § 29 do art. 59 passa a ter a 
seguinte redação: -

")_,...prazo não superior a quinze anos, 
observad<l a idade limite de oiten_ta anos 
para O promitente comp"rador, ao término 
do contrato." 

Dê-se aos arts. 79 e 8~" a seguinte redação: 

"Art. 79 A promessa de compra e 
venda, dar-se-á, obrigatoriamente, no 
prazo de trinta dias contados da abertura. 
das propostas. . 

Art. 8~> As taxas de ocupação dos 
imóveis residenciais de propriedade da 
União, das entidades da Administração 
Federal indireta e das fundações públicas, 
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localizados no Distrito Federal, não alie
nados, frxadas pela Sucad, corresponde
rão, a partir da publicação- desta Lei, a 
30% do valor do aluguel, segundo os pre
ços do mercado imobiliário." 

Elimine-se o art. ~ 
Dê-se ao art. 1 O a seguirlte redação: 

"Art 1 O. O pfodUtO dã" ãlieitação dos 
imóveis funcionais de propriedade da 
União, inclusive os vinculados ou incor
porados ao FRHB, será recolhido ao Te
souro Nacion~l. como receita patrimo
nial, ou à entidade vendedora ou promi
tente-vendedora, no caso de entidades_ da 
Administração Federal indireta." 

Justificação 
Ao promover-se a alienação de bens da 

União, é predso que se obsetVe o princípio 
constitucional que exige processo de licitação 
pública, assegurando igualdade de condições 
a todos os concorrentes. 

Esse é o motivo principal que nos leva a 
apresentar esm emend_a à Medida Provisória 
rf' 80, que nos submete o Sr. Presidente da 
República. __ 

Garantimos, entretanto, privilégio para os 
atuais ocupantes dos imóveis êl: serem aliena
dos, no caso de empate de propostas de com
pra. 

Ademais, procuramos corrigir algumas ou
tras falhas, c·omo os proceWmentos de avalia
ção dos imóveis que a Medida continha, que 
julgamos prejudic_iais ao patrimônio público. 
Muito mais adequada é a adoçào dos preços 
de mercado. 

No mesmo sentido, procedemos ~ altera
ção dos critérios de apuração das taxas de 
ocupação dos imóveiS, tõm8ndo~S mais con
sentâneas com a realidade imobiliária_ e do 
País. 

Nestes termos, não vemos razão para não 
converter em lei a Medida Provisória apresen
tada, que contribuirá, sem-dúvida, para reduzir 
as dificuldades de caixa dos órgãos interes
sados. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
- Sena'dot Jutahy Magalhães. 

EMENDAN'45 
Dê-se ao artigo 49 a seguinte redação: 

"Art 49 d preço de venda dos imó
veis funcionais corresponderá a 90% (no
venta por cento) do preço de mercado 
do mesmo, a ser fixa-do em laudo de ava
liação". 
· § 1 ~ O preço da venda do imóvel será 

reajustado, pro r11ta tempere, pelo índice 
de variação do Bônus do Tesouro Nado
nal (BTN), verificado entre a data da publi
cação do laudo de avaliação e a da aqui-
sição. -

§ 29 O Jaudo de -avaliação será de 
responsabilidade da Caixa Econômica 
Federal- CEF que, para esse efeito, ce
lebrará convênio com a União." 

Justificação 
Os critérios de- cálculo do valor de venda 

dos imóveis, constantes da Medida Provisória, 

conduziriam_a wn valor correspondente a cer
da de 25% do valor de mercado dos Imóveis. 
Dados os baixos salários de grande parte dos 
servidores públicos. pàde-se questionar a jus
teza ou não do critériO adcit.ãdo na MP, de 
fixação do_ valor em função· dÇI custo ·de cons
tri..rç!ó, ao invéS do valor de mercado. Entre
tanto~ dado c_lue apenas uma pequena parcela 
dos seiVidores públicos tem Wreito a imóveis 
fundonais (muitas vezes devido a favoreci-. 
mentes), a venda dos imóveis muito abaixo 
do preço de m:erça4o fer!:LO prinCípiO da isono
mia, estabelecendo o favorecimento defmitivo 
de funcionários que já fOram favorecfdos no 
passado. Neste sentido pi-opomos esta emen
da-que faxa o valor de venda em 90% dO preço 
de mercado. - , -

Sala das Comissões, 29 de agbSto de 1989. 
-Deputada Lurdinha Savignon. 

EMENDAN,46 
Dê-se a seguinte redação aos §§ 29 e 3~ · 

do artigo 49 da Medida Provisória n9 -80, de 
1989: . . . 

- "§ 29 O fator de depreciação será fi
xado em função do estado de conser
-VaçãO e-da idade de construção da edifi

, Caçãó, não podendo, em hipótese algu
ma, ser Superior: a 0,5% (meio' por cento) 
por ano de idade do imóvel. 

§ 39 A fração ideal do terreno corres
ponderá a percentUais variáveis de vinte 
a trinta por cento do custo de reprodução 
do imóvel, apurado antes de sua correção 
peJo fator de ·depreciaçãO, considerando
se, para esse fim, a localização do imó-
vel:· . 

Justificação 

A presente alienação de imóveis residen
ciais do poder público integra uma política 
de moralização do Governo - por meio da 
extinção de prMiégios que oneram o erário 
público ........... , cuja implementação deve levar em 
Conta o direito de preferênda dos ocupantes 
.que preencham certos requisitos. Tais contin
gências criam; de per si, limitantes àS 

_ aliel]aç~s._principalmente a de que uma poli
tica de mor~ção não pode ser· implemen
tada através de procedimentos que signifi
quem privilégio a uns poucos, transferindo 
parcelas do património público para indivi
duas- ainda que dedicados servidores públi
cOs "federais ...:.. às expensas do erârio público 
e; "pbrt.antO, dos contribuintes. 

O dlieitO de preferência, que nos parece 
justo e legítimo, há de ser operacionalizado 
pela consulta prévia ao ocupante do seu inte
resse na aquisição da unidade e pela estrutu
ração de condições especiais de financiamen
to - como', de fato, cuidOu a medida provi
sória - e não peJa concess2io de descontos 
ou reduções significativas aos preços de mer
cado, que, sem dúvida, caracterizariam um 
condenável privilégio. Afinal, todos os que aqui 
chegarem ~pós a alienação dos imóveis fun
cionais terão que se ajustar, exatamente, às 
condições de mercado. 

No que se __ refere às c01idíções especiais 
de fiflanciamenio - maiores prazos e limites. 
- no~ parecem perfeitamente admissíveiS: 

n·este caso, visto (Jue, achando-se tais imóveis 
já edificados, as respectivas transaçôes nâo 
representarã-o desvio de recursos dos progra
mas de habitação popular, funcionando o 
agente financ~iro .apenas como captador dos 
pagamentos mehSais - devidamente corri-

. gidos- e de_ repassador destes ao Tesouro. _ 
Esta proposta decorre da constal:ação de 

que, nos Was atuais, o custo da fração ideal 
. do terreno,_ na área do Plano Piloto, corres

ponde a aprox;irrl~damente 30% do custo da 
unidade reside,ndal. Note~se que nas últimas 

-~çitações da Ter{acap, as projeções para edifi
, cações de seis pavimentos na nova ár~ Q_este 
(SQSW 3_0~) -:-:- .bem rnenos nobre do que 
as sib.ladas nas Asas Sul e Norte - com mé

. dia, por NCz$ 2,400.000, ís!Q é, NCz$.50.000 
por unidade regjdencial. Portanto, qualquer va
lor inferior a e~~ que seja cobrado dos _adqui~ 
rentes a título de fraç:ão ideal do terreno corres~ 
ponderá, pelo menos em tese, a Uma transfe

. rência de recursos do setor j:)úbllco para o 
particular. -Por .outro lado, _não hâ porque apli~ 
cai o redutor-da depreciação-sobre a parcela 
·c:àrresoondente -ao valor da fração- ideal do -
terreno, pois esta, em razão de sua progressiva 

- escassez, tende a ser mais e mais valorizada. 
-Quanto ao lin:iite imposto à depreciação nos 

parece indispensável para evitar a acumulação 
de privilégios. Os servidores já estão sendo 
beneficiados pelo .critério do custo de repro
"dução - que .representa custos finais bem 
·mais baixos do que a mesma unidade teria 
no ·mercado ...:...... Jogo, não há porque priviJe-

. giá-lo com avantaja!das depreciações, mesmo 
'pOrque esta, quando existente, é- decorrentes 
da fruição do imóvel pelo próprio servidor. 

Sala das Comissões, 29 de Agosto de 1989. 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•47 
Acrescente-~ c? parágrafo ao artigo 4"': 

"§ -Fica -estabelecido o Pr~o de _90 
(noventa) dias para serem procedidas as 
avaliações de que trata o Caput çleste arti
go, contados da-data da publicação destA 
lei." 

Justlftcação 
. O espírito que norteia estaMedída ProvisÓria 

reside, de um lado. na eliminação do perma
-nente déficit operacional na admiiÍ.istração dos 
imóveis funcionais pertencenteS à tfui_ão e, de 
outro, no profundo desequilíbrio do' mercado 
imobiliário de Bras'ilia, fruto, em boa parte, 

<cta imobilidade deste mercado pela ação da 
própria União ao reter, como seu, o património 
que ora se permite- transferir legitimamente 
21os servidores públicos. 

Deste modo, ao se focar em 90 (noventa) 
dias o prazo máximo das avaliações, para que se proceda as vendas, pretende-se dinamizá
~~ atendendo _à urgência que o assunto re-
quer. _. · 

- Sala das Comissões, 29 de -Agosto de 1989. -
-Senador Nexandre Costa. -

EMENDAN,48 
Emenda Supresslva 

Suprima-se no§ 19 do arti9o~, a expressãd 
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"Sem qualquer reajuste ou ~on:~ção 
monetária." 

Sala das Comissões. 29 de Agosto de 1989. 
-Deputado Jesus Tajra. 

EMENDAN•49 
Suprima~se o inciso li do S 29 do art 5~ 

da Medida Provisória n9 80, de 1989, reinUme
rando-se o inciso subseqüente. 

Justificação 
O objetivo da presente emenda é excluir 

qualquer pagamento inicia1, a título de pou
pança, tal como foi decidido pela ComisSão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, do Sena
do Federal, quando da votação do PLS n? 54, 
de 1989, tendo em vista que tal exigência im
porta em ampliar as dificuldades para aquisi
ção dos imóveis funcionaís-. O pretendente 
que não clispõe de reseJVaS financeiras, das 
duas uma: fica sem condição de se habilitar 
à compra ou vai se socorrer de agiotas ,para 
conseguir a importância necessária ao paga
mento inicial. 

Ficam, assim, dimimúda·s as chances de 
compra. 

Ora, são mais de I 0500 iiTiõvelS ie5kteri:
ciãis funci0_!1a15 construídos no Distrito Fede-. 

ral. De_ste~ estima~se como vendáveis, cerca 
de 8.500~ Ceiín ãs ("êStrfÇOes impostas- pela 
medida provisória, principa1mente em razão -
~ exigência da poupança, ~ to~ das vendas 
não deverá exceder de 7.000 unidades. 

Além àisso._haverá UJ!l abrupto saque nos 
depósitos em Coi'lta de po1,1pança sUperior a 
I20 milhões de ç:ruzados novos. ·saque esse 
qUe estimulará a elevação dos juros, inibindo 
o desenvolvimento da economia produtiva 

É~rnossajustificação para a presente emen
da que esperamos seja acolhida. 

Sala das ComiSsõeS, 29 de-agosto de I989~ 
-Senador Maurício -Cor[_ê?J. 

EMENDAN•50 

Dê-se ao inciso II do parágrafo 2~ do arl 
59 a seguinte redação: 

"Art. 5• ................ ~--·----·· 
§ 2• ········---··-···--···--
II-Pagamento inicial, 8 título de pau~ 

pança de valor compreendido entre I% 
.. (um por cento) e 5% (cinco por cento) 

do preço de venda do imóvel, de modo 
proporciona] ao nível de r_emuneraçãO do 

. .s~rvidor e con{o_rme a seguinte tabel_a:" 

. .N.'ivel de Re111.1ner~ão Mensal, Percentual de _Poupanf;.a 

Até .40Q BTN (quatrocentos Bê-
nus do Tesouro Nacional) 1X <!Jum pOf"_coot.o} 

De .400 a t .500 BTN (de qua-
trocentos e ~u111 ~11 e 
quinhentos B'"onus do Te~ 
souro ~aciornn 3% (três por cento} 

Actllla de 1.500 BTN (~• •il 
e quinhentos Bônus do 
Tesouro Nacional 

JustlllcaÇào 

Não se pode fugir à triste· constatação ·de 
que sãO rriuito baixos, de um rnodo geral, os 
níveis remunerativos praticados no Serviço 
Público da União. Ao fOO!I'. padrões menores 
para a poupança exigida nesta operação de 
financiamento imobiliário e, .sqbretudo, ao di~ 
ferenciá-los segundo os níveis globais de re~ 
muneração, atende~se a inquestionável prln~ 
dpio de justiça social. . 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989 
-Senador Alexandre Costa. 

EMENDAN•51 
Emenda Modlllcatlva 

Dê-se ao item II do§ 2~ do artigo_5'?, a seguin~ 
te redação: _ 

"Art. 5' . 
·······-·····································~······· 

§ 2• ............................................................. . 
ll ,....-Pagamento inicial, a título de pou

pança, de valor não inferior a cinco por 
cent~ do preço de venda do imóvel, para 
sei'VIdores que percebem, mensalmente, 
quantia inferior a vinte salários mínimos, 
e dez por cento para servidores que per~ 
cebem acima desse limite." 

Sala das Comissões 29 de agosto de 1989. · 
-Deputado Jesus Tajra. · 

5X- <CtnêO por centÓ) 

EMENDAN•52 

Supririta~se o ·útCiSQ- II do _'§ 2~ do ci.rt. s~ 
da medida provisória n9 80/89, dándo-se nova 
numeração e a seguinte redação çro ·atuãi ind~ 
so ID: 

"II- pagamento, em cotas mensais, 
do valor total do lmóvel." 

JU$Uficação 
Exigir uma entrada equivalente a I O% _(dez 

por cento) do valor tota1 dQ imóve:l equivaleria, 
na maiOr parte dos casos, a -iOviabüiZãr- S_ua 
compra p_elo Servidor interessaj:lo. 

É notória - e lamentável - a situação de 
dificuldades financeiras vivida pelo funciona
lismo _da CJ_nião, cujos sa1ários vêm sendo dila~ 
pidados, ao longo dos altos, pela inflação de~ 
senfreada_._ 

Esta é uma emenda realista, dentro da obje~ 
tividade positiva que deve nortear, invariavel
mente, o trabalho do legislador. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Nabor Júnior. 

EMENDA N-'53 . 
Dê-se ao art., 5?~ § 2~. U, a seguinte redação. 

"Art. 5' ---··-. -. -·--·-··--·······-
.................... --··---···--· .. ··--·--

,,,, ____ .........,.__.,,.,.,........._,_·_' "'\'' 

'""ii=p;g;;;;;;-t~~ títul;J;Pc)~".· 
pança, de valor _não inferior a três '?ezes 
a retribuição do adquirente, quando servi
dor público, inclusive apos_enta_dQ,__Q_i,l_ a. 
cinco por cento do preÇO de venda do 
imóvel, nos den:ta!s casos;" 

Justificação 
O fulcro da_ medida provisória n" 80/89 é 

expungir da competência do Setor público fe
deral os encargos relacionado~ ç:om a.conc~s
sâo ae imóveís funcionais a servidores públi~ 
cos, com .exerdc_io no Dis1;rito 'f_e4~ral, fe_ssal~ 
vadas aquelas situações em que a oCi .. ipaÇãO 
tem caráter roarç_(!Jltt;llJente rotativo~ 

É bem de ver~se, portanto, que __ devem ser 
ampliadas as perspectivas de aquisição dos 
imóveis funcionais por seus legítimos ocupan~ 
tes, observados os_ requisitos eStabelecidOS m,l 
medida provisória. CaS(i contrário, _a _medic:la 
seria in6éüa .. - · ·- · · :. 

De conformidade ç_om o previsto na· men
cionàda norma, os adqulrentes de imóvel_ fun
cional, caso optem pela compra a praia; deVe~ 
rão efetivàr um. pagamento inicial, a título de 
poupança, de importância correspondente a 
dez por cento do preço de venda dQ imóveL 

-Tal procedimento configuraria unia }l~gran~ 
te injustiça posto que estabelece urna exigên
cia uniforme para adquirentes com desigual 
poder aquisitivo .. Não~ razoãv~l aQmiJ:it:-~-cjué 
o requisito da poupança seja faxado em fUnção 
do valor do imóvel, Mais pertinente seria-aSso-:. 
ciá~lo.à ~Quição do açl.quirente, vi~biliz~ndo 
assim a própria acluisição. - .. · _ 
~se é ç escopo desta emenda, ao estabe~ 

lecer que a poupança nãO poderá ser inferior 
a três vezes a retnbW.ção do servidor, indúsiVe 
o aposentado, que esteja habilitado à aqui
sição. 

No caso_do _ocupante que não seja seividor 
público, esta emenda prevê a redução da pou-
pança de dez para cinco por cento db pteç6 
de venda do imóvel. Nesta especifica situação, 
a_ única hipótese- cogitada na medldà pi'Ovi
sória é a vend~ çto imó~l funciOnai para viúva 
de servidor que, ao falecer, ocupava regular
mente o referido imóvel. Ora; se, por um lado, 
obviamente não há como referir o va1or dá 
poupança à retribuição do adquirente, é, pOr 
outro lado, certo que seria justo diminuir o 
níveL de_ exi~ncJa. inicia] para aquelas fcunílias 
cujo poder aquisitivo rOi afetãdo por reâução 
em seus rendimentos. 

SaJa das Comissões, 29 de agosto dê-i 9_89. 
~Deputado Fiaiit:Isco Cameírb. '_--:-. · - ~ 

EMENDAN•54 

Suprltna~se o indso II do § 29 do art. 59, 
renumerando~se o inciso seguinte. 

,J~cação 

O dispositivo que _se pretende suprimir exi· 
ge, na veridá a prazo-de imóvel funcipnaJ, ''pa
gamento inicia1, a título de poupança, de valor 
não inferior a dez por cento do preço de venda 
dO iinóvel';~ ---

Por razões _de ()rdem financeira, por funda
_meritos lógiCos e~ inclusive, por questão de 
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justiça, a exigência de poupança deve ser eli
minada do texto legal. 

No que tange ao ·aspecto financeiro, há que 
se considerar não terem, a grande mataria 
dos servidores federais de nível médio ou de 
nível superior- por perceberem parcos ven
cimentos ou salários - condições de arcar 
com a poupança que se quer exigir, o que 
inviabilizará a realização tanto do sonho do 
servidor, de ter moradia própria, quanto do 
objetivo do governo de se desvincular de ativi
dades que não lhe são próprias. 

Lembre-se que o servidor da Administração 
Federal Direta e das Autarquias Federais de 
há muito tempo vem sendo Submetido a uma 
política de arrocho salarial que tem resultado 
~m· baixos rúveis de remuneração, a qual mal 
dá para sua subsistência. 

Por outro lado, deve-se levar em conside~ 
ração o fato de que, de acordo com o § 12 
do mesmo art. 59, o promitente~comprador 
deverá arcar com todas as despesas relativas 
ao contrato _de promessa de compra e venda, 
"tais como lavratura, certidão, impostOs, nigls~ 
tros, averbações e outras" que iilegaveJmente, 
não serão irris6ría5 e criarão .dificuldades adi· 
danais para a aquisição, pelo servidor, do Únó~ 
vel que ocupa. 

É de se considerar, também, nas razões de 
ordem financeira que _impõe a eliminação da 
exigência de poupança, ser o estado de con~ 
servação dos imóveis a serem alienados bas~ 
tante precário, o que irá exiglr gastos _expres
sivos por parte dos futuros promitentes-com:· 
pradores para colocá~los em regulares condi
ções de habitalidade, gastos que serão dificul~ 
ta dos pelo pag~ento da poupança. 

Por razão de ordem lógica, deve a exigênda 
de poupança ser suprimida do texto legal por
·que, nas veridas a prazo, não haverá financia
mento ao servidor, mas simples promessa de 
compra e venda. 

Fma!mente, por questão de justiça não deve 
ser detenninado o pagamento de poupança, 
pois em todas as ocasiões em que _o Poder 
Público Federal alienou imóVeis a seus servi~ 
dores em Brasília, nunca foi exigida entrada 
ou poupança, como se pretende fazer agora, 
embora a forma adotada tenha sido a mesma, 
mediante promessa de compra e venda. Con
vém citar, como exemplos, as allenaçõesfei_tas 
através dos Decretos n 9= 53.708, de 
17-3-1964, 55.738 de 4-2-196.5, 55.955,-de 
20-4-1965 e 56.798, de 27-8-1965, bem co
mo do Decreto~Lei Jl-1' 76, de 21.:.11-1966, re.:. 
guiamento pelo decreto n9 61.863, d~ 
6~12~1967, e do Decreto-Lei n9 703, de 
24,7-1969. ~. .. . . . 

Sala das Comissões,29 de agosto de 1989. 
-Deputado Geraldo Campos. 

EMENDAN•55 

Dê-se ao § 39 do art 59 da Medida Provisória 
rii' 80, de 1989, a seguinte redação: 

"Art 5' '····················--_;.,. 

§ 39 As cotas mensais de amortiza
ção e o saldo devedor serão reajustados 
na mesma proporção do reajuste dos ser~ 

vidores públicos da União, processando~ 
se as alterações 60 (se~senta) dias após 
a vigência dos novos níveis de retribuição. 

-----·········....._,.,.... ............. ;-;: . .;;;...;' 

"Art 59 ........ ····························-·······-..... .. 
····-················-·········"'-·······-·················---····-... -

§ As cotas mensais de amortização 
ficarão ~mitadas aos seguintes percen~ 

Justificação tuais máximos da respectiva renda do ser~ 
vidor: __ 

Trata-se de substituir o prazo de 30 para I-atê 10% (dezporcento)pararenda 
60 dias, contado da vigência dos novos níveis até 3 (três) salários mínimos mensais;-
de remuneração dos servidores públicos da n -até 15% (quinze p.ar Cento) para 
União. para que ocorra o reajuSte das cotas renda acima de 3 (três) e _até 7 (sete) 
mensais de amortização e do salvo devedor, salários mínimos mensais; 
tal como aprovado pela Comissão çle Consti- lll-até 20% (vinte por cento) para 
tuiçâo,Justiça e Qdadania do Senado Federal renda acima de 7 (sete} e até 15 (quinze) 
ao aprovar a reda,..ão final do PLs nQ 54/89. ' 

É 
~ salários mfnimos mensais; 

a justificação para a presente emenda N-até 25% (vinte e cinco por cento) 
que esperamos seja acolhida. para renda acima de 15 (quinze) e_ até 

Sala das Comissões, 29-de agosto de 1989. 25 {vinte e cinco) salários minimos rhen~ 
- Senador Maurício Corrêa. sais; _ 

EMENbAN956 V-até 30% (trinta por cento) para 
Acrescente-se ao art. 59 da Medida Provi- renda acima de 25 (vinte e cinco) salários· 

sória; o seguinte parágrafo terceiro, renume- mínimos mensais." 
rendo-se os subseqüentes: Justificação 

"Art _5~ ___ -·····----···........_.,__,., __ .. -·~- A decidir~se éÍ ~nda d~ ir:n6vels ft,IiJ.donais, 
·············--·"--··-....;.....,--,.... .. -· -·--. .. -. _ I?ecessário _&_EtJo[l!a cfisciplinar_ a sistemática 

§ 39 - Os pagamentos efetuados Para de reajustes d<:~s prestações dos respectivos 
atendimento do disposto no art.15, § 10, financiamentos, para evitar as distorções e a 
do Decreto n9 85.633, de 8 de janeiro inadimplência que se tem verificado nos últi-

_de 1981. serão contabilizados e atuali· mos anos no.SFH- Sistema Financeiro dEi 
zados monetariamente, revertendo inte- Habitação. 
graJmente, o seu montante, para a caber~ Para tanto, estamos ptõpõndo a footção de 
tura da amortização do fmanciament0 - - limites percentuais máximos de comprome
concedido ao servidor aposentado." timento da renda dos servidores adqWrentes 

dos imóveis funci~nais com a prestação men-
Jusutlcação sai de seu financiamento, que variam de. 1 O 

A Medida Provisória n9 80,-de 1989, estende a 30%, conforme os seus vencimentos, defmi-
aos aposentados o direito à aquisição de imó· dos em termos de salários mínimos. 
vel funcional, fazendo justiça a essa enorme Somente assim, acreditamos, Sarantir~se-á 
parcela de servidores. ao servidor público a possibilidade de adquirir 

OcOrre que algumas eiJ.tidades da Adminis~ a sua moradia, de modo a não comprometer 
tração_Inçlireta, no intuitO de forçar a desocu~ a sua disponibilidade fmanceira com as suas 
pação do imóvel ocupado por aposentados, demais necessidades vitais básicas. e _às de 
utilizaram, como instrumento de pressão, o sua família, com alimentação, educação, saú-
disposto no § lO, do art. 15, do Decreto n1 de, Jazer, vestuário. higiene, transporte e previ-
85.~3. de ~ 981 ~que preconiza a taxação pro- dência social (art. 79, IV). 
gr,essfva, à m~dida que _o servidor aposentado Sala das Comissões, 29 de agOsi:o de 1989. 
se mantenha no imóveL - Deputado Wctor Faccioni 

Essa prática feZ com que servidores aposen
tados pagassem o correspondente a um alu
guel de imóvel residencial, a preço de mer~ 
cada. 

Com a Medida Provisória rJ9 80, de_ 18 de 
ãg'osto de 1989! toma_~se -da -inais abSoluta 
jUstiÇa: à ~fi!izaç~o dos valores pagos nos ter~ 
lnós·do referido Decreto n? 85.6.3.3, de 1981, 
na amortização do vaJor do imóvel funcional. 
Coin iSso, estaremos amen~ando o esforço 
financeiro que os servidores aposentados, no 
caso veiíent~. terão que fazer para adquirir 
.seu iin6vel residencial. 

Esperamos, pois, o apoio integral dos no~ 
bres colegas parlamentares, necessário à 
aptovação da presente emenda. 

Saia das Comissões, 29_- ae agosto 1989. ~ 
- ~eputado Geral~ Campos. 

EMENDAN•57 

-lnclua~se, após o § 39 do art 5<~ da Medida 
Provisória n9 80/89, renumeraOdo~se os de- · 
mais, o seguinte dispositivo: 

EMENDAN•58 
Dê-se ao inciso I do § 49 do art. 59 da Medida 

Provisória n9 80, d~ 1989, a segu!n!~ redãção: 

"Art 5• ·-········----~,;~--==·'" 
···········-·-·--·---.......... ~~· 

§ 4 9 •••••••• : ••• --. ........ ~ ..... 0 •• -........_.-.,.,.;..._-

1-juros calculados à taxa de 6% (seis 
por cento} ao ano; 

J~cação 

Alvitramos pela fixação prévia da taxa dos• 
juros incidentes sobre o valor do <::ontrato de 
venda a prazo, ao invés de deixá~la a mercê 
das variáveis ditadas pela porii:ica financeira, 
como no caso das cadernetas de poupança. 

Saliente~se que a f!iOdalfdade de alienação 
dos imóveis de _que trata a presente Medida 
Provisória não se enquadra nos critérios de 
capitalização do Sistema Fmanceiro Habfta-
cional- SFH. · 
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É a justificação para esta emenda -que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Comiss6es, 29 de agosto de 1989. · 
--Senador Maurído Corréa. 

EMENDAN•59 
No parágrafo 69 do art. 59, onde se lê ''verifi

cado entre a data de pagamento da última 
prestação e a da qultaçáo",leia-se "verificado 
entre a data do último reajuste das prestações 
e a da quitação". 

Justificação 

O objetivO desta emenda é essencialmente 
preventivo, uma vez que, se por qualquer moti
vo, for estabelecido um prazo de 'reajuste do 
funciona11smo com periodicidade de mais de 
um mês1 o resgate de toda a dívida no último 
mês antes do reajuste das prestações, na for
ma disposta no parágrafo em questão, pode 
ser um negócio extremamente proveitoso pa
ra o adquirente, e extremamente prejudicial 
para os cofres públicos. 

Sala das Comissões. 24 de agosto de I 989. 
-Deputado Virgfllo GuimMães. -

EMENDAN•60 
Acrescente--se ao arl 5"' o seguinte § 6~. ce

numerando-se o atual e os subseqüentes: 

"§ 69 O' valor inicial da cota mensal 
da amortização não excederá, em qual
quer caso, a um terço da rem~neração 
do adquirente, excluídos apenas os des
contos de lei e as pensões alimentícias 
judiciais, ampliando-se, se necessário, o 
prazo fixado no inciso I do § 29, para a 
alienação." 

Justificação 
A Medida Provisória, no seu art 59, §§ 2"'

a 59, estabelece os critérios para o pagamento 
da venda dos imóveis na alienação a prazo, 
através de cotas mensais de amortização cor• 
respondentes à diferença entre o preço de ven
da e a poupança, sobre as quais ainda incidem 
outras parcelas que elevam grandemente o 
seu montante. 

Sem embargo de o § 39 do mesmo artigo 
preve que as cotas mensais serão reajustadas 
na mesma proporção de reajuste dos servi
dores públicos, é preciso acautelar -o va1or ini .. 
cial dessas cotas em relação aos ganhos do 
adquirente, para não tomar proibitiva a com
pra do imóvel. 

De fato, poderá ocorrer que, pela defasa
gem entre os vencimentos dos servido·res e 
aqueles necessários amortizar o valor encon
trado no laudo de avaliação, a prestação men
sal inicial venha a representar a metade ou 
mais da remuneração bruta do adquirente, o 
que é de todo inaceitável em face dos demais 
e:ncargos normais que lhe são indispensáveis 
(alimentação, vestuário, instrução, saúde, 
etc.). 

Propomos, no intuito de sanar o óbice apon
tado, que_dita cota mensal, que é o valor base 
para incidência dos demais consectários pre
vistos no § 4"' do art. 59, não ultrapasse de 
um terç!) dos ganhos líquidos do promitente 
comprador, determinando~se que o prazo de 
alienação seja ampliado quanto baste para , 

compensar -aS diferençãS a -maior verificada 
em relaçãQ à cQta mensal em razão do limite 
Prefixado de 1/3 da remun~ção do servidor. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1989,. 
-Deputado Francisco Carneiro. 

EMENDAN•61 
Acrescente-se, após o § 10, do arl 59, da 

Medida Provisória rf.' 80/89; i-enumerando-se 
os demais, o seguinte parágrafo: 

- -- ''Art. 5• ·-·······-···············-----····· 

····-r=o·~d~-;;rt;d;-i';Óvel funcional 
somente poderá vendê~Io a outro funcio
nário do serviço público federal, lotado 
no Distrito Federal, e após cinco anos 
de sua aquisiç~o. ficando assegurada, de 
qualquer forma, cláusula com direito_ de 
retrovenda à União, através da Caixa Eco
nómica Federal." 

Justlllcaç4o 
.é: np_s_so propósito, com a apresentação 

_ dessa emenda, evitar que a alienação de bens 
imóveis da União e de entidades da adminis
tração federal fndireta venha a servir de objeto 
de especulação imobiliária, provocando, de 
outra forma, a falta de imóveis para a estrutura 
func!Onal. -

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputado Wctor Facdoni 

EMENDAN•62 
Dê~se ao parágrafo II do art. 59 a seguinte 

redação: 

'"Art. 5• ··-········-···-----···-··--
§ II ............................. ----···----

FGTS e/ou PISIPASEP para pagamento . .. 
~··-·····---~··----·-·-: ....... ~ 

Justificação 

Nada mãis juSto do que possibilitar ao servi
dor público estatutário um tratamento asse
melhado àquele a que teria direito o servidor 
celetfsta~ caso a r_edação deste dispositivo legal 
continuasse na sua forma original. A proposta, 
inclusive, ao permitir o uso simultâneo dos 
dois Fundos, atende os casos de insuficiência 
dos valores disponíveis em um deles para fazer 
face ao pagamento da poupanç.a imposto por 
esta medida provisória. 
Sala das CoOJfss_~es, 29 __ 9-~ agosto de 1989. 
-Senador Alexandre Costa. 

EMENDAN•63 

Adite-se no art. 5 9, § 11, após a palavra 
"FGTS" a·segumre-expreSSão " ... ou, altemati
va,mente, ao F':'"do de Participação PIS~Pásep, 

Justificação _ 

O prOpósito dE!Sta emehda é oferecer uma 
alternativa para que os funcionários públicos 
possam utilizar recursos a ele vinculados, em 
conta especial, no Fundo de participação PIS
Pasep, com vistas ao pagamento do valor de 
venda, integralilélção da poupança ou redução 
do saldo devedor, no processo de aquisição 
de imóveis funcionai. 

Com- -efeito, a Medida Provisória n~ 80/89 
cuida, acertadamente, de facultar ao adqui
rente de imóvel funcional a utilização do FGTS. 

para as fina1idades referidas no parágrafo_ante· 
rior. SuCede, contudo, que o funcionário públi
co_, ao contrário do servidor, regido CLT, não 
dispõe de conta no FGTS. Por conseguinte, 
teria maiores dificuldades para assegurar a 
aquisição do imóvel. 

Desse modo, o que se pretende é viabilizar 
o. processo, conquanto se esclareça, desde 
logo, que tal faculdade tem caráter alternativo, 
fixando com clareza o destinatário da norma. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de I989. 
Deputado Francisco Carneiro. 

EMENDAN•64 
Acrescente-se ao_ art. 5? o seguinte § 12, 

renumerando~se o atual: 
"§ 12. O comprador ou o prolnitenie 

comprador poderá utilizar para pagamen
to d() valor da venda, integralização da 
poupança ou redução do saJdo devedor 
o montante das taxas por-ele efetivamente 
pagas a títuJo de. ocupação do imóvel, 
cujos valores serão, para esse efeito, atua~ 
lizados até a data da operação a· que se _ 
destiríam, de acordo com os índiCes ofi~ 
c~s ~e corre~âo monetária." 

JustificaçãO -
A generalidade dos ocupantes dos imóveis 

residenciais funcionaís acha-ae obrigada a pa
gar a chamada taxa de ocupação, fJXada pelo 
Governo e recolhida mensa1me_nte durante to
do o tempo em que perdurar a posse da unida-
de habitacional. , __ __ _ o 

A deSpeito de os valores da referida contri
buiÇãO pecuniária sei-em "aparentérriEáite mó
cfi.ços, vari.andQ de acorc!o com o tipo, área 
ou localização do imóvel dado à ocupação 
do servidor, a realidade é que, ao longo dos 
anõs EfCoriigidos os efeitos infladonários, dita 
soma alcança_saldo_altarnente significativo e 
que pode ser utilizado para abater ou amortizar 
o preço de venda das moradias, ou mesmo 
ser considerado no montante da poupança 
exigido dos adquirentes. 

Dadas as caracteristicas da massa de servi
dores. públicos que_ a medida provisória veio 
atingir, geralmente de modesta renda familiar, 
aliadas ao fato de que a venda dos imóveis 
ftmcionais se reveste de nítido cunho soda! 
pela ação do Estado _em favor de seu pessoa1, 
nada mais oportuno <iue Viabilizar o meca
nismo ora proposto, a fim de mihorar as difr.~ 
cu1dades de que se ressentem os futuros pro
mitentes compradores dessas unidades_ resi
denciais. 

Desde que se optou pela venda dos imóveJs, 
mencionadas taxas de ocupação adquirem a 
conotação de uma poupança amealhada pe~ 
los devedores que deve reverter no cômputo 
do valor de aquisição. 

Tal o escopo da presente emenda, que abre 
ensejo a todos os adquirentes _de reduzir o 
preço de venda, ou deduzir da poupança míni
ma exigidá o valor das taxas de ocupação' por 
eles pagas, devidamente capitalizadas e corri
gidas como saldo credor por ocasião da cele
bração dos contratos com a Caixa Económica 

-Fdieral. . 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1989. 

- Depútado FraridSco Cameiro. 
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EMENDAN'65 
Inclua-se, como § 13 do art 5'>, a seguinte 

redação: 

"Art. 59 '""'''' .. '''"'''''''''''' .... --, ........ ...... 
···············---·-····----·· .. ·--·-.... 
§ 3~ O valor da prestação mensâl 

não poderá ultrapassar de 30% (trinta por 
cento) da renda familiar." 

Justlllcação 
Trata-se de emenda que tem por objeti.vo 

estabelecer a limite máximo, em termos per
centuais, do valor da prestação mensal, das 
cotas de amortização, a fim de que o adqui
rente não venha a sofrer substancial desconto 
em folha, reduzindo--lhe a capacidade para su
prir outras necessidades básicas. 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
...,... Senador Mawfcfo Corréa. 

EMENDAN'66 

Dê-se ao art. 6<:> da Medida Provisória n9 
80/89 a seguinte redação: 

"Art. 69 A CEF representará ã. União 
na celebração e administração dos con~ 
tratos de compra e venda ou promessa 
de compra e venda dos im6vels funciow 
nais, promovendo, inclusive, as medidas 
judiciais e extrajudiciais que se tomarem 
necessárias à sua execução, limitando-se, 
assim, às funções de intermediária e pres
tadora de serviços dentro de suas estruw 
turas admirustrativas e operacionais." 

Justificação 
É importante que, na fase substantiVa da 

elaboração, os principais critérios fiquem -ex
postos de modo incontrastávei e transparente 
-para evitar interpretações ruinosas a poste
riod 

A Caixa Económica Federal é um patrimô- -
nfo do povo e tem suas estruturas voltadas 
para a prestação de serviços. inclusive aqueles 
decorrentes da política habitacional do Gover
no. Mas não suportariam em termos finan
ceiros, o ânus de financiar integralmente as 
transações decorrentes da presente medida 
provisória. 

O texto deixa implícito o papel meramente 
intermediário e técnico da CEF no processo 
de alienação dos imóveis, mas não é demais 
explicitar essa condição. 

Inclusive para resguardar futuras interpre
tações capazes de pôr em risco a própria saú~ 
de financeira da instituição. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Nabor Júnior. 

EMENDAN•67 
Emenda Aditiva 

Renumere-se o parágrafo úiilco do artigo 
6q da Medida Provisória n9 80, de 1989, para 
§ I• 

Acrescente-se ao artigo & da Medida Provi
sória n9 80, de 1989, o seguinte parágrafo: 

.. § 2"' A CEF financiará o pagamento 
inidal, em até dez meses, nas mesmas 
condições definidas no § 49 do art. 59 para 

o pagamento das .cotas mensais de amor
tização, _àqueles servidores cl\ia remune
ração mensal s_eja inferior a um quinto 
dapo~nça." 

Justificação 
Esta en1enda tem o propósito de evitar que 

servidores públicos de remuneração mais li· 
mtt-ada e, como tal, com dificuldades na for
mação de poupança, venham a ser privados 
de efetuar a aquisição de imóveis funcionais 
que estejam ocupando por impossjbílidade de 
juntar em curto prazo o-s recursos necessários 
para o pagamento inicial. 

O interesse em limitar o acesso a tal faciii
dade apenas aos servidores de menor remu
neração é ode se evitar, tanto quanto possível, 
o comprometimento dos recursos da CEF 
destinados ao financiamento de habitações 
populares. 

Salas das Comissões, 29 de agosto de I 989. 
___.Senador Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN'68 
Dê-se ao art. 79 da Medida Provisória n9 80 

a _seguinte redaç:llo: 

"Art 79 A alienação dos imóveis fun
cionais desocupados, dos que venham 
a ser desocupados ou dos ocupados em 
desacordo com o disposto no inciso l do 
~rt. 39 desta lei, far-se-á mediante leilão 
Público, ressalvados aquele's referidos no 
aJt 3', § 4', II, "b", "c" e "d". 

Justificação 
É uma oportunidade que a União tem de 

forçar uma decisão quanto aos seus imóveis 
funcionais ocupados· irr-egularmente. 
~ -Sala _das Comissões, de agosto de 
1989. -Deputado RelUito 11ana. 

EMENDAN'69 
Emenda Modlftcatlva 

bê-se a seguinte redação ao artigo 79 

"Art 79 A alienação dos imóveis fun
cionais desocupados e daqueles ocupa
dos qUe não se enquadrem nas condi
ções estabelecidas pelo artigo 39, ressal
vadas as exceções estabeJecidas nos §§ 
29 e 4'~, n e lU de ta] artigo, far-se-á me
diante leilão público. 

1} 1" O preço mínimo de venda, para 
efeito do Jane~ inicial no leilão, corres
ponderá ao valor publicado no laudo de 
ava~ação, corrigido pelo fndiCe de varia
ção do Bónus do Tesouro Nacional 
(BTN) entre a data de tai'laudo e a data 
do leilão. 

§ 29 Os imóOveis alienados através 
de leilão público, só poderão ser adqui
ridos por pessoa física que comprova~ 
damente trabalhe no Distrito Federal, ob~ 
seiVado o limite de um imóvel para cada 
arrematante e_ vedada a participação de 
servidores públicos beneficiados com o 
direito de preferência estabelecido no arti
go J9, bem como de pessoas que a esta 
data sejam possuidoras de !móvel resi
dencial no Plano Piloto de Brasflia 

§ 39 É assegurado aos servidores pú
blicos da União e do Drstrito Federal que 

se habilitem ao leilão público as mesmas 
condições de alienação a prazo ofereci
das aos ocupantes de imóveis funcionais 

_--+ ;3: que se refere o artigo 39 
§ 4" É assegurado aos ocupantes 

que preencham os requisitos definidos 
pelos incisos I, ll, ID e V do artigo 39, nos 
termos do artigo 24 da Lei n9 6.649. de 
I 6 de maio de 1979, o direito de prefe
rência na aquisição da respectiva_ unida
de, desde que manifestem previamente 
o seu interesse, o confirmem por ocasião 
da arrematação e efetuem o depósito re
querido pelo leDoeiro. 

§ 59 A remuneração do leiloeiro ofi
cial não poderâ. ser superlor a meio pOr 
cento do valor da venda. 

§ s~ É facultado à Ordem dos AdVoM 
gados do Brasil-OAES. designar um repre
séntan.te para acompa:nhãr os procedi
mentos de alienação de que trata este 
artigo. -

§ 79. Os imóveis adquiridos nos ter
moS deste artigo não poderão ser aliena
dos ou cedidos a terceiros antes de trans~ 
corridos cinco anos da assinatura do con
trato de compra e venda:· 

· Justificação 

A presente alienação de imóveis residen
ciais do poder público se destina a atender, 
simuJtaneamente, a uma política de morali
zação do Governo - por meio da extinção 
de privilégios que oneram o erário público, 
mas também ao equacionamento da crónica 
escassez de imóveis residenciais no Distrito 
FederaL 

Conseqüentemente, convém que o direito 
de adquiri-los seja limitado às pessoas domici
liadas na área do Distrito Federal e que cilém 
disso tenham ânimo de permanecer nesta 
área por pelo menos cinco anos. a fim de 
se evitar que tais imóveis, uma vez adquiridos 
por pe~soas que deles não necessitem para 
sua moradia, venham a ser simplesmente in
corporados, no curto prazo, ao acervo de uni~ 
dades residenciais mantidas desocupadas pe
los proprietários com propósitos meramente 
especulativos. 

Como é an1plamente &abido, indusive de
monstrado por estudos cujos resultados fo
ram recentemente divulgados, são muitas as 
famflias residentes no Distrito Federal-_gran
de parte das quais de servidores póbllcos da 
União - que se defrontam com a índispo_ni
bilídade de imóveis para venda no Plano Piloto. 
Portanto. na mesma linha do que estabelece 
a medida provisória em seu art. 39, nos parece 
válido criar limitações que favoreçam a aquisi
ção de tais unidades, a preços de mercado 
mas à margem da especulação Imobiliária, 
com facilidades assemelhadas àquelas ofere
cidas aos ocupantes de imóveis funcionais, 
pelos demais servidores públicos ou trabalha
dores domiciliados no Distrito Federal. 

Ademais, coilstituiria uma medida deprecá
ria equidade favorecer, uma vez mais, apenas 
àqueles que no passado, por razões várias, 
tiveram o privilegiado acesso aos imóveis fun· 
clonais, sem estender a mesma possibilidade 
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de aquisição, ainda que restrita a um número 
mais reduzido de imóveis (desocupado.s ou 
que não se enquadrem nos demais critérios), 
aos demais servidores públicos que por ra~ões 
profissionais necessitem morar na capital do 
PãiS. -- - --

Por outro lado constitui medida de justiça 
que se assegure algum tipo de vantagem 
àqueles servidores públicos que se enconb'em 
ocupando imóveis funcionais a menos tempo, 
pelo menos aquele direito assegurado pela 
lei a qualquer inquilino, que é a preferência 
para a compra em igualdade de condições. 

Quanto à modificação no texto do § 19 de-
corre da conveniência de se evitarem proble
mas de interpretação. É preciso deixar claro 
que nenhum imóvel será alienado por valor 
inferior ao de avaliação, a fim de evitar riscos 
para o erário público. _ 

Sala das Comissões, 29 de asosto de 1989. 
- Senador, Femando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•70 

Dê--se ao arl 7• da Medida Provisória n~ 80, 
de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 79 A alienação dos imóveis fim~ 
cionais desocupados, ou dos que ve
nham a ser desocupados, far-se-á me
diante leilão público. Não serão~·porém, 
alienados OS referiQos nQ_ ªrt. 39, § 3_:, II,' 
b, c e d, salvo os abrangidos pela exceção 
contida na mesma alínea b, bem assim 
os reservados aos membros do Poder Le
gislativo." 

Justificação 
A presente emenda decorre da que oferece

mos à alínea b, do inctso II do § 39, do art. 
3•, e objetiva explicitar que o.s imóveis não 
vendidos aos servidores em exercício no Ser
viço Nacional de. informações ou na Consul
taria Geral da República, por qualquer das hi
póteses previstas no art s~. incisos I, ll, V e 
VI, do Decreto n9 96.633, de 19 de setembro 
de 1988, serão alienados mediante leilão pú
blico, quando vierem a ser desocupados. 

A nossa justificação que eSperamos seja 
acolhida. _ 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Maurício Corréa. 

EMENDAN'71 

Suprima-se o § 39 do art 7", da Medida 
Provisória n~ 80, de 18 de agOsto de 1989. 

Díspositivo a ser suprimido: 

"Art. 7• .................. ·-·····-····--··· 
§ 39 A remuneração do leiloeiro ofi

cial não poderá ser $1,1perior a melo por 
cento do va1ot: da vend;:~.." _ 

Justificação 

A emenda ora sugerida visa a reparar viola
ções de carâter constitucional e infraconsti· 
tucional que se enc·ontram no dispositivo a~i
ma transcrito. 

Do ponto de vísta infri:lÇOnS:titlJdOnãl~ a su
pressão é imperiosa porquanto o preceito con
substanciado no § 39 do arl 79 vulnera duas 
das mais sólidas fontes de direito, ou seja, 
vuJnera o costume e a lei. 

É regra geral, ditada pelo costwne e trans
formada em lei (Decreto n9 21.981/32), que 
a comissão do leiloeiró ~erá de 5.%_ (cinco 
por cento) sobre os bens arrematados. E O 
citado decreto deixa expresso que os leiloeiros 
Cobrarão a comissão de5% (cinco porcento) 
apenas dos compradores, não havendo, con
seqüentemente, nenhum encargo para a 
União. 

A comissão de 5% (cinco por c:ento) era 
paga costumeiramerite e, em 1932, passou 
a ser 'de lei. Agora, passados cerca de 60 (ses
senta) anos, dita <:omissão já se constitui em 
direito adquirido da categoria, não podendo 
ser redutida, sob pena de visível atrito com 
-o- texto constitucional que estabelece como 
um dos limites intransponíveis da nova lei o 
direito adquirido. 

Dizer que a redução de 5% (cinco por cento) 
para o--;-5% (meio por cento) tem por objetivo 
facilitar as alienações não se presta a justificar 
o texto. A alteração çlo percentual da remune
ração de\1da ao leiloeiro -além das violações 

_ jâ apontadas anteriórmérite- torham as ven
das praticamente invjâveis, pois não garante 
ao leiloeiro ajusta remuneração pelo seu tra
balho, preStando-se inclusive para deixá-lo 
preocupado ccim -o êxito do leilão, em face 
do risco iminente de prejuízo com os gastos 
que lhe cabe por conta da organização do 
evento (impressão de catálogos com a descri
ção coiTe_ta de tOdos os lotes .. pubUcações do 
leilão, aquíSição e manutenção de equipamen
tàs de som,_ correspondência, pagamentos de 
tributos, encargos soClàJS.éic). __ 

Por outro lado, se correta a asseitiva de que 
a redução da comissão do leiloefro facilitará 
as vendas da:s_ im(lveis, é,oportuno indagar
mos por que eTiia.O também não se estabe· 
leceu uma redução nos_ impostos e emolu
mentos a serem r~olhidos quando da lavra
tura da escritura de compra e venda? Trata-se, 
portanto, de mais uma inconstítuc:ionalidade, 
posto que o dispositivo viola o princípio da 
isonomia. 

Não pode o Governo,_ ã pretexto de facilitar 
as aquisições, reduzir o justo ganho de uma 
categoria sem abrir mão de parte de sua arre~ 
cadação. _ 

São estas algumas das razões que motiva
ram a apresentação da emenda. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Deputado Aro/de de Oliveira. 

EMENDAN•72 

Acrescentar, após o art. 7?, § 21': 

· - .. 0 iiTióvel de que trata o art 7? será 
gravado com as cláusulas de inalienabi
lidade, impenhorabilidade e incomunica
bilidade, pelo prazo de 10 (dez) anos." 

·- Acres_centar outro §,logo a seguir: 

"É riUiã·-avenda, promessa de venda, 
_:cessãO, ·promessa- de c~ão-ou qualquer 

· outrO ãto de transferência que tenha por 
-objeto o inlóvel.referido no an. 7?, no pra
zo de que trata o parágrafo anterior." 

Justlftcação 

Os parágrafos sugeridos constituem a_ (mica 
forma de evitar a fraude e impedir que as licita
ções sejam mera farsa da especulação imo-
biliária. · 

Também exercerão fundamenta( importân
cia para que os preços ·ae lidtação fiquem 
próximo da realidade do mercado, pois em
presas ou grupos econôroi.cos poderosos sij.o 
desestimulados a aplicarem recursos que não 
poderão circular nQvamen~ no mercado an-
tes .de 10 (dez) anos. _ · 

Sala das Comissões. 24de ago~to de 1989. 
-Senador Alexandre Costa:. 

EMENDAN•73 

Substitua-se o arl 99 pelo seguinte: 

"Art. 9? É assegUradO â -uníãO, pelos 
valores efetivamente recebidos, corrigi
dos monetariamente, o direito de 
preempção no caso de transferência a 
tercell:os dos imóveis fundonail:i adqui-
ridos nos termoS çio art 59 -_ _ __ .• 

§ 1? O direito de que trata este artigo, 
que prevalecerá pelo prazo de dez anos 
contados da assinatura do contrato, cons
tará, sob pena de nulidade, çlp instrumen
to de promessa de compra e venda e 
da escritura definitiva~ s~ decorrente de 
venda à vista ou de _quitação antecipada 
do débito. 

§ 29 As benfeEtorias úteis, cornprOva
damente ieallzadas no iin6ve.rapós ·a assi
natura do contrato de promessa de com~ 
pra e venda, serão indenizados pela União 
median~e avaliac;ão. da Caixa Econôiniça 
Federal. 
- '§ 39 O servidor interes_sado na trans-
- ferêncla do imóyd_ d_u~ante: a vf.gência ·do 
direito de preempção deverá notificar a 
União, por intermédio da Seplan - Se· 
c~etaria de l:lanejamento da Presidência 
da República, que deverá se manifes'@r 
no pralo máximo de 60 (sess_en~)_dias 
contados do rec:ebimento da notificação. 

§ 4ç _O não exerc::icio do direito de 
preempção pela União, sob pena de res
ponsabilidade penal, civil e administrativa, 
decou:~r_á de ?rto motivado na preserva
ção do interesse público, 

§ 59 Os •móveis adqyiridos pela 
União no exercício do direito de preemp
ção serão alienados mediante concorrên
cia pública. 

§ 69 COmj>~te ·à Caixa Econômica 
Federal e aos ofícios de registro de im6-
veis aSsegurar, sob pena de responsabi
lidade, o çumprimento do disposto neste 
artigo. -- · 

§ 79 A eventual transferência a tercei~ 
ros em desconformidade corri o disposto 
neste artigo implicará, além-da devoluçáo 
imediata do imóvel, a perda das presta

--ções pagas, que serão recolhidas à União 
a tifulà de aluguel." 

· Justl6caçáo 

A emenda busca assegurar princípio de jus· 
liça. De fato, o -reconhecimento de que a con-
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dição salarial do fundonalismo póblico não 
lhe permitiria adquirir os imóveis aos preços 
de mercado impôs ajusta condição da fJXação 
de ·.preços favoreddos. Por outro lado, entre
tanto, este favoredmento - ainda que justifi
cado - poderia ser objeto até mesmo de ar
güição de inconstitucionalidade por outros 
servidores que, tendo os mesmos direitos, não 
teriam acesso aos mesmos benefícios. Cabe
ria, nesse caso, até mesmo a interposição de 
ação popular por qualquer cidadão que não 
vise, na venda dos imóVeis funcionais a preços 
favorecidos, o nec:essádo resguardo do inte
resse pú:blico. 

A apresentação da emenda tem, portanto, 
duplo objetivo: permitir que o servidor, ocu
pando regularmente o imóvel funcional, possa 
comprá-lo a preço acessível e, ao mesmo tem
po, preservar o interesse coletivo assegurando 
à União o direito de preempção _em prazo foca~ 
do, no caso de venda a terceiros. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Pompeu de Sousa. 

EMENDA li' 74 

Dê~ se_ ao art 9? da Me-dida ·Provisória n~ 80, 
de 1989; a seguinte redação: 

"Art. 99 Os direitos relativos à pro~ 
rnessa de compra e venda de imóveis 
funcionais somente poderão ser transfe~ 
ridos a servidor público e após 3 (três) 
anos de assinatura do contrato." 

Justificação 

A presente emenda guarda o propósito de 
permitir a transferência, para outro servidor 
público, dos direitos relativos à promessa de 
compra e venda, tal como fora aprovado, após 
amplos debates, pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, 
ao apreciar o PLS n" 54/89. -

t a nossa justificação que esperamos seja 
acolhida. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
-Senador Maurfdo Corréa. 

EMENDAN•75 

A redação do art. 99 da Medida Provisória 
rJ? 80 pasSa a ser a seguinte: 

"Art. 9<> A transferência de direitos re
lativos à prOmessa de _compra e venda 
de imóveis funcionais s6 poderá ser feita 
a servidor público e após 3 (três) anos 
da assinatura do contrato." 

Justificação 

Acreditamos que a transferência de direitos 
relativos à promessa de compra e venda pode 
ser prevista, mas com a restrição. pretendid~ 
nesta Emenda, a fim de possibilitar aos demais 
servidores a oportunidade de também adquirir 
uma casa própria, que aliás, é a aspiraÇão 
de todos os brasüeiros. 

Sala das CóiiliSSOes, 29 de agosto de 1989; 
-Deputado Augusto Ci1rva/ho. 

EMENDA 76 

Dê~ se ao art. 1 O a seguinte redação: 

_ _ "Art.. _lO. O produto da alienação dos 
imóveis funcionais de propriedade da 
União, inclusive os vinculados ou incor~ 
parados ao FRHB será deposiredo em 
conta própria da Caixa Económica Fede
ra], para aplicar na forma de _subsídio o 
programa de habitação que istftulrá para 
famiJias de renda mensal inferior a dois 
salários mínimos, no Distrito Federal. 

Parágrafo único. A aplicação dos re
cursos-referidos neste artigo far-se-á se

-gundo critérios estabelecidos no regula~ 
mento da presente lei." 

"JiaSttfl.Cação 
A emenda ora porposta está inspirada na 

preocupação que se deve ter com a questão 
da habitação popular, a cada dia mais apro
vada- principalmente pelo esgotamento das 
fontes tradicionais de recursos, corno a Cader
neta de Poupança e o FGTS, uma como outro 
sujeitOs a oscilações que decorrem da instabi~ 
)idade da economia Dlr~se-á que a receita a 
ser contabilizada com a venda dos imóveis 
funcionais é pequena, o que é verdade. Mas, 
ainda assim, representará de certa forma num 
reforço às disponibilidades da Caixa Econó
mica para subsidiar parte do valor dos contra~ 
tos com mutuários de renda familiar equiVa~ 
lente a menos de dois salários mínimos no 
Distrito Federal, das unidades federais aquela 
que apresenta nessa faixa de renda quadro 
mais difidl e preocupante quanto ao problema 
da. moradia. calcula~se que existem no DF 
cerda de 200 mil famílias, na sua maioria de 
baixíssima renda ou de nenhuma renda, sem 
ter onde habitar. 

Esse o sentido da Emenda. 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 

-Deputado Prisco Vlanna. 

EMENDAN•77 

Suprima-se, no art. 11 de Medida Provisória 
f1'i' 80/89,. a expreSsão "salvo autorizaç-ão em 
lei especial". 

Justificação 

O texto incriminado é uma contraçáo com 
os sadios principias que nortearam o Poder 
ExecutiVO a apresentar esta medida provísóriá. 

Todo o embasamento alegado para a alie~ 
nação dos imóveis da União no Distrito Fede
ra] se constitui na necesgjdade de excluir o 
Poder Público de um procedimento irnobiliá
tlo que não se enquadra em suas verdadeira$ 
finalidades. 

Ou seja, há vários meses - ou mesmo há 
vários anos - estamos ouvindo os lamentos 
do Governo, ·de que "é inviável a manutenção 
dos imóveis em Brasília" e, por isso_, "devem 
essas unidades ser alienadas o mais rápido 
possível". Afirma~se, até mesmo, que "dar de 
graça é melhor do que continuar arcando c_om 
os gastos da conservaçã~ de ta~ iiJ)óveis" -
o _que e um eVidente exagero, mas, descontan~ 
d~se. não deixa de ter alguns fundamentos. 

Ota, deixar aberta a porta para novas cons· 
truções ou aquislç~es imobiliárias significa, 
justamente, permitir a retõmada do ctrculo vi~ 
cioso "_construir-v:ender barato-construir nova~ 

mente-para vender barato de novo" -e, a 
cada operação, gastar mais um pouco dos 
sofridos recursos do contribuinte. 

A própria Bíblia traz s~uidos brados de aler4 

ta contra as tentações que cercam o Homem 
- e esta parte final do art. 11 da medida 
provisória sob exame é, precisaos admitir, 
uma grande_tentação que será leg~da aos fu
turos administradores. 

Por_ [sso_ deve ser extirpada do texto. 
Sij]a das Comissões, 29 -de agosto de 1989. 

-Senador Nabor Júnior. 

EMENDAN'78 

Adicione~se ao art. 11 um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. fica autorizada a 
construção de um bloco de apartamentos 
para a residência dos ministros de estado. 
nos mesmos padrões dos apartamentos 
atualmente destinados aos parlamenta
res." 

Justificação , 

Acreditamos que os ministros de estado, 
tendo em vista a transitoriedade de suas fun~ 
ções, tenham direito ao usufruto de imóveis 
funcionais. Não acreditamos, entretanto, que 
estas devam Ser imóveis de alto luxo, como 
os atualmente destinados aos ocupantes des~ 
tas funções. Desta forma propomos a constru
çáo de um bloco de apartamentos. de quali
dade mais que_ razoável, para ser ocupados 
pelos ministros. O custo de construção deste 
bloco será mais que suficientemente coberto 
peJos recursos advindes da venda das man~ 
sões na Península do Ministros. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de í 989. 
-Deputado Vugílio Guimarães. 

EMENDAN•79 
Emenda Adltlva 

Parágrafo único. Ficam reVogadas, no que 
se refere ao~ imóveis func::ionais referidos no 
artiQo 39, § 49- u; a), b) e c),_as _normas regula
doras de sua ocupação, devendo o Poder Exe
cutivo, no prazo de noventa dias, baixar novas 
normas de ocupação, obedecidas as_ seguin~ 
teS diretrizes: 

l-No caso dos frens b) e c)do § 4• do 
artigo 39 será vedada a cessão de tais Imóveis 
para ocupação por servidores que não perten
çam aos órgãos respectivos; 

U-no caso do item_ a) do § 49 do artigo 
39 será vedada a ocupação de tais imóveis 
por pessoas no ~ercfcio d_e cargos de níVel 
interior à simbologia DAS~5; 

ill-a taxa de ocupação será estabelecida 
de modo_ a cobrir todos os custos de manu
tenção e melhoria do Imóvel, não sendo, em 
hipótese alguma, inferior a quinze por cento 
da remuneração mensal percebida pelo ocu~ 
pante; , 

IV- a taxa de ocupação será objeto de 
atualização mensal; 

V -A ocupa~o de imóve_l_funcional, por 
qualquer tempo que seja, não se caratecriza 
como parcela de remuneração mas sim corno 
requisito peculiar à função exercida ou conexa 
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às demandas de representação externa, e co" 
mo ta] não gera quaisquer direitos aos ocu
pantes ou a seus fainiliares; 

VI -verificada a exoneração do cargo, a 
transferência para outro órgão, a transferência 
para a inatividade ou o licenciamento do ocu
pante por prazo superior a 120 dias, deverá 
este promover, no prazo de 30 dias, a desocu
pação do imóvel funcional; 

VIl-a partir do 3()9 dia do prazo para a 
desocupação do imóvel a taxa de ocupação 
será cobrada à razão de 1/30 da remuneração 
do ocupante no último mês que precedeu à 
perda do direito de ocupação; 

VIII- no caso de fa1edmento do titular do 
direito de ocupação assegurar-se-á à sua famí
lia o triplo do prazo de desocupação, transcor" 
rido o qual ficará esta sujeita à mesma norma 
definida pelo inciso precedente; 

IX-será vedada a aplicação de recursos 
outros que os provenientes da _ 
taxa de ocupação na manutenção e melhoria 
dos imóveis funcionais. 

Justlft~ção 

A alienação de imóveis funcionais de que 
trata a presente medida provisória tem corno 
fundamento básico a implementação de uma 
política de moralização do Governo, que indu~ 
necessariamente, a extinção de privilégios que 
oneram o erário público. Segundo os termos 
da medida apenas uns poucos órgãos, em 
razão da especial tlpiddade de sua atuação 
- ou do caráter transitório das designações 
e comissões-, manterão imóveis funcionais, 
especialmente a Presidência da República, o 
Ministério das Relações Exteriores e os Minjg. 
térios Militares. 

Contudo, é preciso assegUrar que a política 
de austeridade se estenda também sobre os 
imóveis remanescentes, exigindo-se que a sua 
ocupação não se dê a título gracioso, mas 
sim a taxas próximas ao valor de mercado 
nacional- procedimento capaz de asSegurar 
o expurgo das parcelas derivadas de eventuais 
especulações no mercado imobiliário local-, 
com dois propósitos básicos: que a receita 
arrecadada cubra os custos de manutenção 
e melhoria de tais imóveis (evitando novos 
dispêndios a custa do contribuinte) e que se 
dissuadam as pressões no sentido de ampliar 
o número de beneficiários desta facilidade. 

Além disso, impõe-se que se articulem nor
mas capazes de defender o património público 
de ações expropriatórias, colocando de forma 
inequívoca e juridicamente perfeita que a ocu
pação de. tais imóveis se dá sempre a título 
precário - não gerando quaisquer direitos 
-e que sua desocupação deve ser imediata, 
uma vez cessada a razão que e:nsejou a ocupa
ção sob pena de pesadas senções contratuais, 
administrativas e legais. -

Por outro lado, convém que se articulem, 
por ocasião da reestruturação das normas de 
ocupação - a fim de evitar a repetição de 
práticas usadas no passado -, clisposições 
que restrinjam, de forma absoluta, a transfe
rência de tais imóveis, ou de sua utilização, 
a pessoas não-ocupantes de cargos em tais 
órgãos. A experiência demonstra que se isso 

não ror Feito, essa àbertura pode Se constituir 
em fontes de abusos e de_ gradual recom
posição do quadro que ora se pretende com
bater. 

Sala das Comissões 29 de agosto 1989. 
- Feniahdo f/enrfque Cardoso. 

EMENDAN'80 

Dê-se nova redação ao caput do art 12: 

"Art 12. Fica o Poder Executivo au
torizado a extinguir o Fundo_Rotativo Ha
bitacional de BrasJ1ia-FRHB, sem prejuízo 
da imed.i.aut __ aplicação do disposto nos 
§§ 19 a 29 deste artigo." 

JusUllcação 

O art 36. do Ato das Disposições Consti
tucionaJs Transitórias prevê a extinção, no pra
zo de dois anos contado da data da promul
gação do novo texto c_onstitucional, de todos 
os fundos existentes, ressalvados os associa
dos a isenções fiscais e os que venha a ser 
ratificados pelo Congresso Nadonal. 

É índiscutível que a norma constante do 
art. 12 da Medida Provisória n9 80/1989 vai 
ao encontro daquele artigo, elidindo, desse 
modo, fundo que não encontra amparo em 
razões de natureza técnica, a exemplo de inú
meros outros que foram criados "Com vistas 
exclusivamente a mascarar a indispensável 
transparência do gasto público. 

No caso em tela, contudo, se afigura desa
conselhável proceder-se à imediata extinção 
daquele fundo, sob pena de comprometer a 
realização de despesas em curso, repercutin
do negativamente na conseiVação de imóveis 
residenciais integrados aq patrimônio da 
União, afora obstaculizar o pagamento de ser
viços de terceiros, cujos contratos se encon
tram em execução. 

O mais pertinente, portanto, seria conferir 
caráter autorizativo à extinção do FRHB, de 
modo a conCI1iar esse propósito com a consig
nação de despesas no Orçamento, a vigorar 
no próximo exercício. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
- Deputado José Tinoco. 

EMENDAN'81 

Acrescente-se ao art 12, os seguintes pará
grafos: 

"Art. 12. . .................................................. . 

§ 39 A extinção de que trata o caput 
deste artiQO dar-se-á em 19 de janeiro de 
1990, sem ·prejuízo da aplicação do dis
posto nos §§ 19 e 29 

§ 49 Com base em balanço apurado 
em 31 de dezembro de 1989, serão trans
ferido_ para a União os saldos fmanceiros 
do FRHB, procedendo-se à quitação dos 
seus eventuais compromissos mediante 
dotação consignada no Orçamento da
União". 

Justificação 

J:: louvável a iniciativa do Poder Executivo 
ao ~guir o Fundo Rotativo de Brasflia _.:.. 

FRHB, conforme dispõe a Medida Provisória 
n9 80/89, não aperlas porque- eJirr!Jna um ór;. 
gão que encerra conhecidas distorções juridi
cas e operacionais, mas sobretudo porque se 
antecipa a disposição prevista no art. 36 do 
Ato das Disposições Constitucionais; Transi~ 
t6rias. 

Entretanto, impede observar que as ativida
des relativas à administrl).ção e conservação 
de imóveis funcionais são consignadas no Or· 
çamento da União à conta de transferências 
para o FRHB. Significa, assim, que a imediata 
extinção daquele Fundopode resultar em atro
pelo para execução de despesas, ainda neste 
exercício finan~.iro~ em prejuízo da própria 
manutenção daqueles imóveis, uma vez que 
sua alienação demandará prazos para regula
mentação do processo de habilitação à com
pra, emissão de laudos de avaliação, adoção 
de providências para realização de leilões pú
blicos etc. 

Isto posto, esta emenda cuida apenas de 
aperfeiçoar o mendonado dispositivo da Me
dida Provisória n~ 80/89, ao protrair para" 19 

de janeiro de 1990 a extinção do FRHB e ao 
disciplinar a transferência dos saldos finan
ceiros, apurados em 31 de dezembro de 1.989, 
e a sub-rogação dos seus eventuais compro
missos. 

Sala das Comissões, em 29 de agosto de 
1989.- Deputado Frandsco Carneiro. 

EMENDAN•82 

Acrescentem-se onde couberem, disposi
tivos com a seguínte redação: 

"Art Fica b Poder Executivo aUtori
zado a proceder a alienação de imóveis 
residenciais de propriedade da União e 
de entidades da Administração Federal 
indireta, locaJizadoS nos Estados ou T erri
tórfos Federais, aplicando, no que couber, 
as disposições desta lei. 

Parágrafo único. O produto da aliena
ção de que trata este artlgo será recolhidO 
ao TeSouro Nacional, corno receita patri
monial, ou à entidade vendedora ou pro
mitente-vendedora." 

Justificação 
Pretende, a presente emenda, promover a 

alienação dos imóveis residenciais ·situados 
nas demais unidades da Federação, objeti
vando a redução do déficit púbUco que, por 
certo, será Obtida via enxugamento da ativi-
dade imobiliária do Oovemo. --

A crise da ordem econôlnlca com que se 
debela o Pais impõe coragem política para 
que se retire do Poder Púbico todo eriçargo 
vinculado a sua condição de proprietário de 
imóveis que não se destina à instalação dos 
seus órgãos e repartições 

É a justificação _que esperamos seja aco-
lhida. · - · 

S8la das Comis-sões, 29 -de agosto de 
1989.- Senador Mauricio Ccrréa. 

EMENDAN'83 

Inclua-se onde couber: 
Art ... Fic_am os t?rgãos e el}tidad~~ _da 

Administração Pública Federal, autorizados a 
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regularizarem as transaçôes de compra, venda 
ou permuta que entre si tenham realizado até 
a data da publicação desta lei, relativamente 
a imóveis de suas propriedades localizados 
no Distrito Federal. 

Justificação 

Na perspectiva de transferência para o DIS
trito Federal, órgãos e entidades da Adminis
tração Pública Federal adquiriram, no passa
do, várias projeções ria Capital Federal com 
o objetiVo de construir residências funcionais 
para os seus seiVidores que seriam transfe-
ridos para Brasília. · · -

Entretanto, com a não concretlzaç!o dessas 
transferências, as projeções foram sendo cedi
das· ou trocadas sem a devida autorização le
gislativa, cujos motivos não cabem ser c:Uscu
tidos nesta oportunidade. 

Agora, diante da proposta_ de venda ~os 
imóveis funciariais. as tranSâções efetuaêfas 
carecem de rápida regularização, a fim de não 
atrasar ainda mais a efetivação da venda dos 
aludidos imóveis funcionaiS. 

Apenas a titulo de exemplo, vale relatar a 
situação dos imóveis localizados na SQS. 216 

e SQN. 112, cujas projeções eram de proprie
dades do DNER e os imóveis foram cons
truídos pela Sucad. Como não havia autori
zaç!o legal para essa transação, até esta data 
os ditos imóvels carecem de registro_ junto 
ao Cartório cOmpetente, estando, portanto im
possibilitados de serem transferidos aos atuais 
ocupantes, 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1989. 
- Deputado Gonzaga Patriota. 

EMENDAN•84 

Inclua-se onde _couber o seguinte disposi-
-- - tive: 

"Arl Os imóveis alienados na forma 
do art. 1 ?, II, não poderão ser objeto de 
qualquer tipo de transaçáo, -cessão de di

--- reitos, venda, transferência, doação ou 
ato que implique nova alienação, pelo 
prazo de 3 (três) anos. 

§ 19 São nulos de pleno direito todos 
os_ procedimentos cartoriais que envol
vam essas transações, inclusive o reco
nhecimento de firma em instrumentos 
particulares. 

§ 29 As restrições do presente artigo 
não se aplfcam às sucessões decorrentes 
da morte do adquirente e às partilhas ho~ 
molog~das pelas Varas de Família nos 
casos de separação judicial ou divórcio." 

Justificação 

Esta eme~da-é rTiaiS. uma iniciativa acaute
latória, voltada para a proteção dos sadios 
princípios da presente Medida Provisória: sem 
ela, nada impediria a especulação moralmente 
inaceitável com os imóveis envolvidos, pois 
o texto originaJ é omisso nessa importante 
questão. 

Não se pode admitir que, sob o manto da 
proteção legítima do direito dos ocupantes 
atuais, fique ~berada a dilapidação de um pa
trimónio construído com os recursos de toda 
a Nação. 

Quer-se, na verdade, proteger quem precisa 
de teta e não, como deixa em aberto a medida, 
franquear esses imóveis à ganância dos espe~ 
culadores. 

Sala das Comissões, 29 de agostO de 1989. _ 
-Senador Nabor Júnior. 

SENADO FEDERAL 

I -ATA DA 124• SESSÃO, EM 4 DE 
SEtEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 75/89 - DF (n' 62/89-- GAG, 
na origem), submetendo à deliberação do 
Senado Federal o Projeto de Lei do DF 
n-?47/89, que cria funções do Grupo Dire
ção e Assjstência Intermediárias, nas tabe
las de pessoal que menciona. 

1.2.2- Comunicação da Presld~n· 
da 

-Prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei do DF n? 47/89, lido 
anteriormente. 

1.23-Discursos do Expediente 

SEJYADOR EDISON LOBÃO- Política 
nacional de transportes. 

SEIYADOR MA(JRO BEI'iEVJDES- Al
teração da legislação eleitoral. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Aprovação, no Senado Federal do Projeto 
de Lei do DF n9 34, de 1989, que dispõe 
sobre a regularização ou desconstituição 
de parcelaihentos urbcmos no território do 
Distrito Federal, sOb forma de loteamento 
ou condomínio. 

SUMÁRIO 

12.4- Comunicações da Presidên
cia 

-Aprovação, pela Comissão Diretora, 
dos Requerimentos n-?'_ 415, 423 e 435, 
de 1989, de informaÇõeS aos Ministros da 
Secretaria de Planejamento da Prt'!sidência 
da República, da Previdência e Assistência 
Social e da Fazenda, respeçtivamente. 

....:·Recebimento do relatório das ativida· 
des do Tribunal de Contas da União, no 
segundo_ bimestre de 1989. 

-Deferimento dos Requerimentos n"" 
451 a 487/89, dos Srs. Senadores, sollci· 
tando licença para participarem da 82' 
Conferência Interparlamentar, em Lon
dres. 

1.2.5- Oftcios do Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais 

N~'~' 6, 5 e 9/89,-cOmunicando a aprova· 
ção dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/89, 
que dispõe sobre a concessão de bolsas 
de. iniciação ao trabalho a menores assis-
tidos e dá outras providências. __ 

-Projeto de Lei do Senado n? 126/89, 
alterando a Lei n9 7.729/89, que criaj~mtas 
de conciliação e julgamento nas regiões 
da justiça do trabalho, define jurisdições 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 195/89, 
que dispõe sobre o Sistema <Jniflcado e 
Déscentralizado de Saúde (SUDS) estabe· 

lecendo critérios de distribuição __ e_ formas 
de repasse direto de recursos dele oriun~ 
dos às Prefeituras MunicipaiS e dá Outras 
providências. _ _ _ _ _ 

'----.-...... N9 7/89, COmunicandO a re}eiÇãO do 
Projeto de Lei do Senado n9 70/89, que 
disciplina a prestação de assistência social 
a pessoas idosas, por entidades públicas 
ou privadas, e dá outras providências 

1.2.6- Comunicação da Presidên
cia 

, -Prazo de 72 horas para interposição 
de recurso, pbr um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do 
Senado noS 25, 126, 195 e 70/89 sejam 
apreciados pelo Plenârlo. -

1.2. 7 -Comunicação da Uderança 
doPDC 

-Referente à indicação do Senador 
Antônio Luís Maya para integrar a Cori1is
são Temporária do Código de Menores. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Proposta d_e Emenda à Constituição rf! 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera_ os prazos estab_elecidos no § 
69 do art. 14,- para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa· 
dores de Estãdo, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. 
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Votação adiada, nos termos regimen
tais, para a sessão seguinte. Projeto de 
Lei da Câmara n• 137, de I 984 (n• 294/79, 
na Casa de origem), que altera a redação 
do caput do art. 457 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ ·5.452, de 1 o de maio de 1943. 
Dedarado prejudlcado.Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 139, de 
I 984 (n• 428/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a supressão do art. 555 e 
suas a1íneas da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 
5.452, de 1 '? de maio de 194:3. Declarado 
prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 145, de 
I 984 (n• 486.179, na Casa de origem), que 
acrescenta § 3~ ao art. 59 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943. 
Dec/amdo prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n"' 378, de 
1985- DF, de iniciativa da Comissão do 

Distrito Federal, que retifica, sem ónus,. a 
Lei n'7277, de lO de dez.embro de 1984, 
que-"estírriã á Receita ·e fixa a Despesa 
do DistritO Federal para o exercído frnan
ceiro de 1985". Declarado prejudíClJdo. Ao 
Arquivo. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JilTAHY MAGALHÃES -
Síruaçao da _classe média. Necessidade de 
maior dinamismo nas atividades parla
mentares. 

SR. PRESIDENTE- ContinUidade dos 
trabalhos parlamentares durante o-proces· 
so eleitoral. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- Efeito do mercúrio no organismo 
e no meio ambiente. Agilização da trami
tação do Proj~to de Lei do Senado n'? 
37/88, de sua autoria, que proíbe o empre
gO de merçú.rio e de seus compostos não-

degradáveis em processos iridustriais e ar
tesanais, que provoquem poluição na at
mosfera, no solo, nas coleções de água 
doce e no mar territoriaJ e dá outras provi
dências. 

SEJYADOR ODAGR SOARES -Utiliza
çãd de equipamento -odoso da Ceron na 
geração de _energia para Ouro Preto do -
Oeste-RO. . 

13.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATAS DE COMISSÕES 

3-MESA DIRETORA 

4-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÕES PERMANENTES 

Ata da 124"' Sessão, em 4 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e !Yabor J6nior 

ÀS14HORASE30MINilTOS,ACHAM-SE 
PRESE!'iTES OS SRS SE!'/ADORES: 

Aluízio Bezerra-Nabor Júnior- Leopoldo 
Peres - Odacir Soares - Alexandre Costa 
- Ed.ison Lobâo- Mauro Benevides -Mar
co Maciel- Francisco Rollemberg- Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Ronan Tito -
Pompeu de Sousa - Meira Filho - Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci· 
mento de 15 Srs. Senadores. Havendo nú.me-
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

I:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 

DO GOVERI'IADOR DO DISTRITO 
FEDERAL 

· MEI'ISAGEM 1'1• 75, DE 1989-DF 
(1'1• 62189-Gag, na origem) 

Brasllla, 18 de agosto de I 989 
Excelentfssimo Senhor Presidente do Sena

.do Federal: 

-Tenho a honra de encaminhar a essa insfg
ne Casa Legislativa a anexo Projeto de Lei 
que dfsp6e sobre a criação de funções do 
Grupo Direção e Assistência lntermediárias, 
nas TabeJas de Pessoal do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Dístrito Federal, e 
do Serviço Autónomo de Umpeza Urbana e 
na Administração -de Ceilândia. 

Ressalte-se que o aJudido Grupo, integrante 
do Plano de Oassificação de Cargos do Ser~ 
viço CMI do Distrito Federal,. instituído pela 
Lei n9 5.920,_ de 19 de_ setembro de 1973, 
vem sendo implantado gradativamente, me
diante transforrn~ção ou supressão da~ fun
ções em comissão - FC e dos empregos 
em cortlfssão- EC, na forma -que-deteiTTlina 
o art. 29, da Lei n9 6.762, de 18 de dezembro 
de 1979. De conformidade com esse diploma 
legal a criação das funções do Grupo Dlreção 
e Assistência Intermediárias, ocorrerá median
te transfonnação ou súPressão das correspon
d•mtes funções em comissão (FC) que se:en
contravam vagas em 18 de janeiro de 1980, 
ou à medida em que fossem vagando as que 
estivessem ocupadas. 

Nos termos do art. 48, inciso X. da ConSti· 
tuição, a matéria passou a constituir objeto 
de lei, razão por que encaminho a esta Casa, 
para oS fins pertinentes, o ProJetO de Lei acima 
referido. 

Valho-me do erlsejo para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e distinta 
consideração. -Joaquim Domingos R9$ , 
Governador do Distrito Federal. 

PROJE:IO DE LEI DO DF N• 47, DE 1989 

_c_ría funç6es do Grupo DíreçOO e Assís
l~IJCÍi!liJ(e!JTl~árias, nas tabelas de pes-
soal que_ mf!J1ciona. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 19 Ficam criadas, mediante transfor
mação e __ supressáo de empregos em comis
são e de função em -comissão, na forma do 
Anexo a esta Lei, funções do Grupo Direção 
e Assistência Intermediárias, Código LT
DAI-11 O, nas Tabelas de Pessoal do Departa
mento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal, e do Serviço Autônomq .de Limpeza 
Urbana, e na Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal, parte relativa à Administração de Cei· 
iândia. 

Ar~ 29 Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Ari. 39 Revogam--Se as disposiçÕes ~ 
contrário. _ _ _ 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

e matérias--primas destinadas à exportação, DNER, em 1.9i~J. a instituiçãO do "Fundo Ro-
barateando-Jhe os custos. doviário para Auxílio dos Estados e Munid-

O apogeu das construçóés ferroviárias, em pios", em 1940, e a crícição do PJaii.O Rodo-
Do expediente lido, consta a Mensagen n~ nosso País, deu-se nas últimas décadas do viário Nacional, em 1944. 

75, de 1989-DF(n9 62/89, na origem), do Go- se'culo passado e nos doJ's pn'melfO· s d-e'nlos A rt1 d 1945 d 
d d D'strito f~~ 1 d 18 d osto ....... pa r e , rnu anças significativas 

vema or o 1 cuera e e ag do atual. De 1876 a 1885, foram construi. 'dos '·~ · ha d s d t começaram a proces_sar-se na economia bra-wumo,encarmn n oao ena o, nos ermos 5.129km de fer"ovias. De 1908 a 19!4, I. d 
d di to § I• d rt 16 d A d •· sie1ra,que eixoudeestarvoltadaapenaspara 0 spos no · 0 a 0 to·- as 8.457km. Somente nesses seis anos do início a produção e exportação de produtos primá-
Disposições Constitucionais Transitórias, e da do se' culo, as con·stru,0- es ferrOVl'<na' 5 atí'nni~ • 
R I - •!57 d 1988 d s d F d :r a ::o· nos, para tomar-se uma economia dirigida ao 

esc uçao n · • e • 0 ena 0 e e- ram de 20% do total de trilhos '-stalados ate' 
ral Pro. d Le' d DF 47 d 1989 u.• mercado interno, baseada no setor industrial 

• Jeto e t o nço • e • que I 960, ano que ãssinala o início da decadência 
cria funções do grupo direção e assistência de nossas ferrovias. logo a seguir, iniciada a dec.áda de 50, me-
intermediárias, nas tabelas de pessoal que ciços investimentos estrangeiros, principal-
menciona. No início dã década de 60, a- -extensão da mente de origem norte-am~ricana, foram rea-

Nos termos da Resolução n9 157, de 1988, reâe brasileira era de 3:ÇI.l73 km. Em 1970, lizados no Brasil._Quase 400 milhões de d61a-
a matéria será despachada à Comissão do -anna sidO reduzidã Para 31.335 Krri e, em res entraram nO País, entre 1955 e 1958. Des-
Distrito Federal, onde poderá receber emen- 1979, para 29.909km. tfoje, existem, no Brasil, se montante, 48,6_% eram oriundos dos Esta--
das, após sua publicação e distribuição em 29JH Okm de ferrovias. Nos últimos trinta dos Unidos. Mais de 200 milhões de dólares 
awlsos, pelo prazo de 5 dias úteis. anos, portanto, foram erradicãdos de nossas foram aplicados no setor máquinas - auto-

ferrovias mais de 8 mil quilómetros de linhas móveis, o que contribuiu para a consolidação 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) ou ramais. isto é, mais de um quinto de seus definitiva da indústria auto_mobilística brasilei-

- Há oradores inscritos. Cóilcedo a palavra trilhos: ra. 
ao nobre Senador Edfson Lobão. Segundo os estudiosos da matéria, a dec_a- Além desses, outros fatores ajudaram o ro· 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Pro- dência da ferrovia no Br.:,_sil está associada doviarismo. O Estado brasileiro desenvolveu 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, à passagem do comando da economia mun- uma política de investimentos amplamente fa-
SrS. Senadores, o Brasil é um país fora dos dial da lnglaterra para os Estados Unidos da vorável ao setor rodoviário e centralizou as 
trilhos! Estou-me referindo ao descarrilha- América. A chamada "mentalidade rodoviária" principais fontes de_ firi8nciamento do-setor: 
menta a que fomos a-rrastados -pela adoção, emergiu em nosso País já na Segunda década o Imposto Único sobre Lubrificante_s e Com-
em passado recente, de uma política de trans- do século e coincidiu com a ofensiva dos in- bustíveis_ Uquidos e Gasosos e a TaXa- Rodo-
portes equivocada, responsável pela qu.3se ab- vestimentoS americanos no Brasil. A partir d<': viária Única. Dessa forma, o Governo Fedeáll 
soluta preterição da ferrovia. década de 20, quando os planos govemamen· acabo_u por impor aos Estados o rodoviaris· 

No Brasil, as ferrovias surgiram e iniciaram taiS de transportes começaram a enfatizar o mo,-que_ era, aliás, uma opção federal, i::On-
o processo de expansão na segunda metade setor rodoviário, entramos, de vez, na "Era substanciada no Plano de Metas, que, como 
dosécuJopassade.FrutodaRevoluçãolndus- Rodoviária". se sabe, tinha a industrialização como uma 
trial na Inglaterra, as estradas de ferro busca- Estimulado, pelo Estado, o setor rodoviário das prioridades rÍacionals. 
vam integrar o interior dos países e colónias teve notável desenvolvimento, principalmente Por tudo isso, as ferrovias foram relegadas 
à economia mundial. Além -disso, buscavam porque se submeteu a importantes medidas a plano secundário. Os vaJores dos investi-
ampliar as escalas de produção dos alimentos _ de organizações, entre outras, a criação do . - mentes realizados evidenciam o que estou 
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afirmando: enquanto na década de 60, a prê~ 
ços constantes de 1978, foram realizados inm 
vestimentos no montante de 414,1 milhões 
de cruzeiros no setor rodoviário, no setor ferro~ 
viário foram investidos apenas 44,5 milhões 
de cruzeiros. Já na decáda_de 70, osetor rodo~ 
viário foi comtemplado com 924,8 milhões 
de cruzeiros, ao passo que ao setor ferroviário 
foram destinados tão-somente 137,2 milhões 
de cruzeiros. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite V. Ext 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -Ouço o aparte 
do nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Sena
dor Edison Lobão, permitir-me-ia intervir no 
discurso de V. Ex' para também expressar o 
meu testemunho da polttica adotada pelo Go
verno Federal no que tange à supressão de 
ferrovias, de ramais ferroviários, inclusive no 
meu Estado, que, em 1976, assistiu, sob estar
redmento geral, à suspensão de tráfego e, 
conseqOentemente, à desativação do ramal 
ferroviário SobraVCamocim, por onde escoa.· 
va a produção da zona norte do Estado. Recor
do-me, Senador Edison Lobão, que ainda ten
tamos - nós que integrávamos naquele mo
mento a Representação do Ceára nesta Casa 
-sensibilizar o Ministro dos Transportes, Ge
neral Dyrceu Nogueira, quanto à necessidade 
de manter o ramal ferroviário Sobrai-Camo
cim. Naquele ensejo, todas as entidades em
presariais do Céará, com apoio de segmentos 
da opinião pública do Estado, da própria im
prensa e da Representação Federal nesta Ca
sa, se mobilizaram e tentaram alterar aquela 
decisão do Titu1ar do Ministério dos Trans
portes, General Dyrceu Nogueira. Foi infru
tífero o· nosso esforço, porque a irriagem de 
ramal deficitário como foi apres_entado o tre~ 
cho Sobrai-Camocirn eStava sendo-exatamen
te projetada pela Rede Ferroviária Federal e 
pelo Ministério dos Transportes, impedindo 
que fosse mantida uma ferrovia que há mais 
de 60 anos funcionava ligando duas Impor
tantes áreas da zona norte_do Estado. Não 
sei qual será a conclusão do pronunciamento 
de V. Ex', Mas, já a esta altura, eu me encora
jaria a transmitir um apelo ao Ministro José 
Reinaldo Carneiro Tavãfes e ao Presidente da 
Rede Ferroviária Federal, no sentido de que 
revejam essa decisão, possibilitando ao meu 
Estado, conviver novamente com um ramal 
ferroviário que tinha uma influência significa
tiva no escoamento da produção da zona norte 
do ~tãdo. Destaque-se que o Município de 
Cailrocim foi privilegiado com um porto, e 
agora, naturalmente, será ele privilegiado e fa
vorecido com wna estrutura capaz de permitir 
o escoamento, por via marítima, daquela pro
dução que, demandando de_Sobral, chegaria 
ao Município de CamOcim~ É- Uffia-··oportu
nidade que não desejava desperdiçar, utilizan
do o pronunciamento de V. Ex', para, uma 
vez mais, levar o meU apelo ao Ministro dos 
Transportes, no sentido de que reabilite, sem 
mais tardança, o ramal Sobrai-Camocim, tan

, tas vezes por mim reivindicado nesta Casa 

--e pelo nosso saudoso ex ..colega Senador Virgí
lio Távora. 

O SR. EDIS O I'! LOBÃO- Ao agradecer 
a V. Ex' -o aparte, Senador Mauro Benevides, 
quero dizer que a intenção do meu discurso 
é precisamente a de tentar projetar aqui a ne
cessidade de que se retome a política das fer
rovias em nosso País. 

Somos uma grande Nação, um território 
imenso, e uma Nação economicamente pode
rosa, mas que poderemos ter o nosso avanço 
retardado na medida em que nos descuidar
mos das nossa:s ferrovias. 

Nos Estados Unidos, reçentemente, foi feito 
um relatório a respeito da possível competi
tividade dó"Brãsil; em matéria de soja, no mer
cado intemactonal. E o documento apresen
tado pelo grupo de estudos, e enviado ao Bra
sil, é no sentido de que o Brasil não pode 
ser um competidor competente dos Estados 
Unidos porque não possui ferrovias em condi· 
ções de transportar a soja do Centro-Oeste, 
sobretudo de Mato Grosso. 

Então, é necesSário que se cuide dessa par
te urgentemente, para que não tenhamos as 
surpresas desagradáveis que nos esperam no 
futuro. 

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

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com 
lrpenso prazer o nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Senador Edi
son Lobão, no meu aparte não tenho uma 
linha muito aproximada do meu ilustre Colega 
do Ceará, porque vivi esse problema quando 
era Govem_ador do Estado do Pará, e com 
o ilustre General Juarez Távora, qu-e era Minis
tro dos Transportes, na ocasião. E veja qual 
é a capacidade da intriga política. No Pará 
se dizia que a ferrovia altamente deficitária que 
ligava Belém a Bragança tinha sido eliminada 
para que os trilhos fossem levados para o Cea
rá, porque O Ministro dos Transportes era o 
MinistrO Juarez Távora-:- Ora; isso não tinha 
o menor sentido. Era uma estrada de menos 
de 200km. Todos nós, que conhecemos a 
Amazônia, sabemos que ali começou a grande 
expansão da fronteira agrlcola, da chamada 
Calha-Sul cfu Amazônia, com a vinda dos emi
grantes nordestinos que se fixaram lá e passou 
a ser a área mais densamente povoada da 
Amazônia:. Por volta dos anos 50 havia 16 habi
tantes por quilómetro quadrado. Nenhum ou· 
tro Estado da Amazônia tinha isso. Mas era 
wn trem que saía às 6 horas, e quando chega
va às 18 horas ao destino todo mundo se 
benzia, se dava por feliz por fazet. 200krn. De 
modo que a estrada foi coilsiderada, rea1men
te, a partir da administração do GeneralJuarez 
Távora, corno um ramal que deveria ser elimi
nado e substituído por estrada de rodagem, 
que foi o que consegui fazer naquela ocasião~ 
Pedi um retàrdamento na medida de suspen
são do tráfego, porque realmente era Impor
tante não fazê-lo de chofre, e depois fiZemos 
wna estrada de rodagem que liga hoje a cida
de em menos de 3 horas de viagem. O escoa-

menta - é natural que _exista aquela velha 
comparação do escoamento por terra - o 
escoamento ferroviário é mais baixo; o rodo
viário é mais alto, em termos de preços; de
pois, o marítimo é_- o mais baix9 de todos; 
e o aéreo é o mais caro de todos. Na verdade, 
se tivéssemos uma política ro-doviária- como 
V. EJcf cita - provavelmente poderíamos já 
ter levado essa estrada até o Maranhão, e inter
conectado o Maranhão com o Pará, fazendo 
uma estrada como se admite que hoje uma 
estrada de ferro que tenha menos de 500 qut
lômetros é .absolutamente insustentável, do 
ponto de vista econômico. Um outro problema 
que também se situa no tema que V. EX' está 
tratando de maneira tã.o brilhante é a questão 
do preço do petróleo. O petroléo, naquela oca
sião, como se costuma fazer essa comparação 
sempre, custava mais barato do que um litro 
de água mineral. T ada a civilização humana 
foi feita a partir desses dados a que V. EX' 
se esta referindo; quando diminuiu a constru
ção da estrada de ferro, toda a civilização hu
mana se fez a partir de rodovias, porque era 
mais fácil construi-las e deixá-las para manu· 
tenção. De modo que agora se impõem, con
siderando o preço do petróleo, ao ponto a 
que chegou; as variações e flutuações que 
tem, o País com essa vocação subcontinental 
que possui, com essa nova fronteira agrícola 
no Centro-Oeste, Ccim o Acre precisando in
clusive transportar a sua produção também 
para a região do Peru. Vejam V. Ex~" as ç:Qmpa
rações. O Acre quer uma ~trada de rodagem 
para ligá-lo à Pan-Amerlcana, para ligá-lo a 
wn porto no Padfico. E Olacyr de Moraes, 
o maior produtor de soja, quer, ao contrário, 
uma estrada de ferro para transportar essa 
soja. É a mesma coisa dessa Estrada de ferro 
Norte-Sul, pela qual V. Ex" se bate tanto, e 
com muita razão, para mim já fica wn pouco 
mais difia1 como paraense, porque no fundo 
é desviar essa produção toda para ser escoada 
pelo Maranhão e não pelo Pará. Mas, de qual
quer maneira, nós precisamos falar como bra
sileiros. Acho, tentando reswnir este longo 
aparte que lhe estou dando, em primeiro lugar, 
que o ramal no Pará foi justificadamente fe
chado, paguei caro por isso, preço eleitoral 
de intrigas, mas era absolutamente correto, 
e corno é correta agora a retomada de uma 
possibmdade de fazer grandes vias em trilhos 
para o escoamento da nossa produção que 
V. Ex', ao que me parece, está defendendo. 

O SR. EDJSON LOBÃO - S~enadorJar· 
bas Passarinho, fui assessor do MinistroJuarez 
Távora no Ministério de Viação e_ Obras Púbü
cas de então. Recordo-me que, certa vez, ele 
teve que enc_aminhar ªQ (iabiriete CiVil de,_ Pre
sidência da República as suas observações 
e informações, para que a Presidência reme
tesse ao Congresso Nacional a Mens_agem 
anual, que é da tradição e da lei, sobre_ as 
realizações do Governo e o plano do ano se
guinte. 

O Ministro Juarez Távora colocou eotre as 
realizações do Ministério de Viação e Obras 
Públicas, no ano que passava, a extinção de 
ramais ferroviários deficitários. Fui a ele edis
se-lhe: "Marechal, mas extinção de ramal fer-
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roviárlo, o Senhor coloca como rea1ização do 
Ministério?" Ele respondeu: "Sim, realização, 
porque estamos ·evitando um prejuízo maior 
para o País. Portanto, considero isso uma reali~ 
zação. Em contrapartida vamos construir a 
ferrovia que vai de Brasília em direção a São 
Paulo". E de fato ele fez isso. ExtingWu alguns 
ramais ferroviários que considerava deficitá~ 
rios e aplicou recursos nessa ferrovia, imagi· 
nando que Brasília reaJmente pudesse ser um 
grande centro consumidor e até de redisbi~ 
buição, a partir daqu~ para o Norte e o Nor-
deste do País. 

Senador Jarbas Passarinho, ·um fato curio· 
so.Àquela época, portanto, nós desistimos das 
ferrovias, e começou Ci rodoviarismo. E o que 
se fez em matéria de rodovias? Vamos ver 
as estatísticas, elas são muito interessantes. 
Acabamos não tendo um sistema de trans· 
porte manlimos, não temos um sistema de 
transportes ferroviário, sequer razoável, e tani~ 
bém não o temos do ponto de vista rodovlário. 

O Plano Rodoviário Nacional prevê uma 
malha de 62.000 km, dos quais foram cons
truídos apenas 49.000 a:té agora. Não estamos 
tendo condições sequer de restaurar essa ma
lha rodoviária federal, porque ela tem que ser 
recuperada, ano a ano, 10% do seu total, ou 
seja, cerca de 5.000 km. 

Os Estados, segundo o Plano, teriam que 
construir 176.000 krii, construíram apenas 
70.000 km. Os municípios- um fato curiosís
simo -teriam que pavimentar, segundo o 
Plano, 1.486.000 km; construíram apenas 
127.000 km. Então, esta é a situação em que 
nos encontramos. Nem fizemos urna boa ma
lha rodoviária e abandonamos a ferrovia. 

Agradeço a V. Ex' O apárte, sempre esclare
cedor, e prossigo, Sr. Presidente. 

Ao expor esses dados, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, pretendo apenas colocar em evi
dência que foi o Estado brasileiro quem, pri
meiramente, contnbuiu para a expansâo das 
ferrovias, mas foi o meSmo Estado queffi, ã.O 
adotar, nas últimas décadas, política que con
feria absoluta prioridade ao rodoviarismo, per
mitiu a decadência ferroviária no Brasil .. 

Infelizmente, pagamos muito caro pela qua
se exclusiva opção pelo rodovlarismo, A crise 
do petróleo, que eclodiu na década de 70, 
mostrou-nos os riscos. de se ter quase todo 
o sistema de traflsporte dependente daquele 
combustível. 

Hoje, está o País consciente de que deve 
diversificar seus modos de transporte. Assim, 
o atual Governo, através do Ministério dos 
Transporfes, buscando sanar as distorções_ do 
passado, vem conferindo prioridade ao trans
porte ferrovlário de _carga. 

É bem verdade que muito teremos que fazer 
para recuperar o tempo perdido. 

De imediato, temos que reconhecer a má 
distribuição da malha ferroviária brasileira e 
sua concentração nas Regiões Sul e Sudeste. 
Igualmente, as ligações entre as regiões são 
precárias: o Nordeste, por exemplo, encon
tra-se ligado ao Sudeste por um elo de baixa 
capacidade, apenas. O Centra-Oeste e o -Su
deste se interligam por dois elos, mas são 
ambos de capacidade limitada, o que impede 

maíores expansões na mOVimentação de car
ga. 

Na verdade, o setor de transportes brasileiro 
padece de males maiores: nosso Pals não pos
sui ~-ixos _in_t~onodai~-- efic~ntes, como o pos-
S\Jeni. to.da_s as demais nações continentais. 
C"rto os Estados Unidos cOmo exemplo. Os 
norte-americanos promoveram o desenvolvi
mento do Oeste e do Centro·Oeste através 
da construção de ferrovias. Os Estados Unidos 
têm, atualmente, importantes eixos ferroviá· 
dos que ligam a Região do C_eiltrO--Norte, des
de Oarence, lA, ao Porto de _Seattle (3.218 
km de ferrovia) e Newürleans, para onde con
vergem duas ferrovias (wna com 2.108 km, 
de Jordan, IA, e outra, de Paxton, IL, com 2.204 
km)-~ uma grande hidrovia, a do rio Mississipi. 

Diferentemente do exemplo citado, o Brasil 
carece de um sistema de transporte de longa 
distância. _ 

S8benlos que a rodovia não compete eco
nomicamente com outros meios de transpor· 
tes, quando as distâncias são superiores a 300 
km. Isso explica o subdesenvolvimento de 
granêfe .Parte das_regióes centrais brasileiras, 
distante dos grandes centros consumidores 
e a eles ligadas quase que exclusivamente por 
rodovias. De fato, o Brasil tem apenas uma 
rodovia que liga o Norte ao Sul e uma rodovia 
que liga o Leste ao Oeste. Eis aí, nas vias 
de transporte, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, 
o priilcipa1 fator que limita o desenvolvimento 
das Regiões Norte e Centro-Oeste braSileiras. 

Recorro a alguns dados para comprovar o 
que- acabo de expor; Enquanto o frete para 
transportar minédo extraído na Serra doSe Ca
rajás até o .Japão é deUS$ 18, custa o trans· 
porte do mesmo material para o Sul do Brasil 
a importância de US$ 70 por tonelada. 

Outro-dado surpreendente é o que nos for
nece_ eStudo realizado pela Associação Ameri
cana de Soja, ao quaJ me referi a pouco. Se
gundo o estudo, os EStados Unidos levam van
tagem sobre o Brasil na comerciaJização da 
soja junto aos mercados japonês e europeu, 
porque o Custo do transporte interno ameri
cano, basicamente ferroviário e hidroviârlo, é 
inferior ao brasileiro, quase que exclusivamen
te rodoviário. 

Segundo o estudo, os custos do produto -
norte-americano, são US$ 11 por tonelada 
mais ba"(x:os nas exportações feitas para o por
to de Iokoama, no Japão, e de US$ 8 por 
tonela_da, _nas exportações que se destinam 
ao porto holandês de Rotterdam. 

De acordo, ainda, com ·o relat6rio da Asso
ciação Americana de Sojã., "se o Brasil algum 
di<1 aperfeiçoar e expandir seu sistema ferro
viário, as vantagens de custos de transporte 
de que a soja dos .Estados Unidos desfruta 
atualmente diminuirão". Prevê o estudo que 
a vantagem americana será mantida, em rela
ção à soja brasileira, mesmo que os Estados 
Unidos dupliquem os custos das tarifas hidra
viárias e oceânicas. Segundo o relatório, a van
tagem real de custos de transportes de que 
são possuidor<es os Estados Unidos é devida 
à "carência de um sistema interno de trans
porte de baixo custo no Brasil", país onde não 

há "nem um sistema de rios navegáveis, nem 
um sistema ferroviário eficiente". 

Embora registre essa limitação em nosso 
sistema de transportes, admitem os autores 
do relatório que o Brasü poderá ampliar sua 
rede ferroviária. levando-a às regiões produ
toras de soja, vez que essas áreas se encon
tram concentradas em pontos bem definidos. 
Eis como o relatório considera essa questão: 
"Propostas para estender a rede ferroviária pa
ra as mais novas áreas de desenvolvimento 
de produção de soja foram apresentadas por 
vários grupos, para ajudar a abertura do Cen
tro e do Nordeste brasileiros". 

Sobre esse tema, o do desenvolvimento das 
áreas centrais brasileiras, d~jo expor, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, ponto de vista que, 
julgo, deveria ser amplamente debatido no 
Brasil. 

Sabe-se que se escasseiam, rapidamente, 
em todo o mundo, as grandes reservas agro
pecuárias. A rigor, restam apenas três: assava
naS africanas, a região central brasfleira e a 
ârea Centro-Norte da AUstrália. 

Das três reservas, a que oferece melhores 
condições de exploração é a região Centro
Oeste brasileira, pois, diferentemente da Aus
trália, não teqtos escassez de mão-de-obra, 
nem temos as dificuldades existentes na ex
ploração das terras africanas, pertencentes a 
grande número de nações, o que provoca a 
demanda de planos supranacionais qo.te fos-
sem capazes de coordenar seus esforços. 

É de notar, também, que já somos possui
dores de razoável know-bow relativo à explo
ração agricola do cerrado. 

Isso posto, temos que nos render aos evi
dentes beneficias que nos trará a ampliação 
das fronteiras agrfcolas nas regiões centrais 
brasileiras. De imediato, constata~se que terras 
mais nobres, localizadas em _outras regiões, 
poderão ser liberadas para práticas agrícolas 
mais refinadas ou que exigem solos de melhor 
quaJidade. Além disso, as extensas áreas agri
cultáveis do Centro-Oeste permitirão a incor
poração de amplo contingente de mão-de
obra ao processo produtivo nacional, a expan
são do estoque de terras para atender aos 
proaramas de colonização e de reforma agrá
ria e o desenvolvimento de alternativas que 
possibilitarão o deslocamento de excedentes 
populacionais localizados. E mais ciue tudo -
Isso- e esse é o aspecto que reputo de maior 
relevância o aproveitamento agrícola dessas 
terras irá aumenter a oferta interna de alimen
tos e de excedentes destinados à exportação. 

Esse ponto, repito, é o que pretendo enfati
zar. A população faminta do Brasil necessita 
urgentemente de maior quantidade de bons 
alimentos, prodwidos a baixos custos. 

Além disso, temos que levar em conside
ração o "choque de alimentos", que os cientis
tas prevêem para breve e que é a ameaça 
de sobrevivência dos mais de cinco bflhões 
de seres humanos que habitam o planeta. 

O Brasil, visto seu enorme potencial agrí
cola, deve, desde logo, preparar-se para tor
nar-se grande produtor e e?CPOrtador de ali
mentos. Essa preparação, sem dúvida, consis
tirá erri que se busquem métodos de produção 



4570 Terça-feira 5 DIÁRIO [)o CONGRESSO NAOONAL (Seçilo II) Setembro de 1989 

que contemplem custos cada vez menores, 
em que se implantem adequ.,da infra-estru
tura de produção e de tomerdalização e em 
que se aperfeiçoe o sistema ·de transportes. 

Não resta dúvida de que a incorporação 
de novas áreas cultiváveis, desde que possui
doras de infra-estrutura eficiente, possibilitará 
ao Brasil ocupar excelente posiçã.o na con
quista definitiva do grande mercado mundia1 
de alimentos. 

Para que se possa aquilatar melhor o fabu
loso potencial da região do cerrado, que se 
estende pelos Estados- de Goiás, Tocantins. 
Minas Gerais, Mato Grosso, Bahía, Maranhão 
e Piauf, não é necessário proclamar nada além 
de suas dimensões. São 200 milhões de he:c
tares de terras que apresentam adequadas 
propriedades fiSicas, seja porque possuem to
pografia plana, seja porque possuem favorá
veis condições dimáticas. 

É nesse quadi'o que gostaria de inserii a 
ferrovia. É ela, sem dúvida, que poderá viabi~ 
lizar, a menores custos, o escoamento da pro· 
dução daquela que é a maior reserva agrope· 
cuária do planeta 

O Sr. João Calmon V.~ nle concederia 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex', 
nobre Senador João Calmon, com muito pra
zer. 

O Sr. João Calmon- Desejo felicitar efu
sivamente _o eminente Senador Edison Lobão -
por este discurso objetivo, que se reveste de 
singular importância. Ouvimos, há poucos 
dias, aqui neste mesmo plenário, um discurso 
preconizando um choque de capitalismo para 
o nosso País. V. Ext, hoje, está proferindo um 
discurso que, em última análise, é um apelo 
à razão, para que este Pafs tenha, finalmente, 
um acesso de bom senso. O que se fez no 
passado, no Brasil, foi uffi crime contra as 
excelentes ferrovias, muitas delas implantadas 
por empresas de capital estrangeiro e que fo
ram nadonalizadas e depois abandonadas ou 
reduzidas a uma posição. irytelramente secun
dária. Esse fato, também, oc.orreu na terra do 
nobre Senador Gerson Camata- e na minha 
terra, no Estado do Espírito Sclnto. Contáva
mos com uma excelente ferrovia- a Leopol
dina Railway -, que ltgava o Rio de Janeiro 
a Vit6ria, para transpote de passageiros e de 
carga. Hoje, essa ferrovia representa apenas 
5 ou 1 O% do que foi no passado. No momento 
em que até o capital privado brasileiro toma 
a iniciativa, como é o caso do Sr. Olacyr de 
Moraes, de construir, na base da inic!ativa pri~ 
vada, uma extensa estrada de ferro para o 
transporte entre o Centro-Oeste e o litoral pau
lista, não é possível que o pronunciamento 
de V. Ex!' não alcance_ a devida repercussãoA 
O Brasil, realmente, precisa recuperar o seu 
bom senso, eliminar preconceitos _que já não 
têm mais sentido no mundo em que o próprio 
socialismo reconhece a necessidade de partir 
para outras formulações, como é o caso da 
União Soviética e, mais recentemente, o- caso 
esejo, nobre Senador Ecfison Lobão, transl?'litir 
a V. Ex" as minhas felicitações e tãmbém mani-

festar o meu aplauso à irUciativa da construção 
da Ferroviã Norte - Sul, que, recentemente, 
recebeu o apoio de dois adversários políticos 
do Presidente José Samey, candidatos a Presi
dente da República. Portanto, mesmo seg~ 
mentes mais extremados da política brasileira 
estão reconhecendo que o esforço em favor 
do desenvolvimento. da área ferroviária res
ponde aos melhores interesses da nossa Pá
tria. 

O SR. EDISON LOBÃO- Agradeço ao 
eminente Senador João Calmon as lúcidas 
observações. V. Ex' sempre nos traz coloca
ções.de aguda inteligência, no tocante à nossa 
situação de transportes. Em verdade, não é 
possível que fechemos os olhos a uma situa
ção que está às vistas. Abandonamos a ferro
via pela rodovia; não fiZemos nen a ferrovia 
e_nem cuidamos suficientemente da rodovia, 
para não falar na hidrovia. E temos um País 
com as melhores e mais vastas terras agriCul
táveis do mundo. Se não podemos gerir esta 
parte c:om o capitaJ estatal, temos que ter a 
c_oragetti. de repassá-la,. para a iniciativa priva
da. E_ o nobre Senador João Calmon nos ce
corda que o empresário Olacyt de_ Moraes já 
tem em conta uma grande ferrovia. A própria 
Ferroviã Norte --Suf fecebeu propostas de 
empresários do exterior que desejavam cons
truí-la e explorá-la. Assim se faz no mundo 
inteiro. Precisamos, de um modo ou de outro, 
ingressar definitivamente na era da ferrovia, 
para que os produtos brasileiros possam ser 
trailspoftados por preços mais baratos e com-
petitivoS nO- inercado externo. -

Sr. Pr_esi~nte, não podemos, então, analisar 
a região de que estamos tratando com visão 
míope. Temos. antes, que nos ater ãos exem~ 
pios de países, como Brasil, que apresentam 
dimensões continentais. Especialmente, refi
ro-me· aos Estados Unidos da América e à 
Oriião Soviética, que alicerçaram todo o esfor
ço para conqujstar e desenvolvec suas regiões 
interloranas nas estradas de ferro, o meio de 
transporte mais eficaz, quando se têm grandes 
distâncias e grandes volumes de carga. 

Outros paíSes de grande extensão territorial 
que investiram maciçamente em ferrovias fo
ram o Cariâdá, a Austrália e a China. 

Embora o Brasil se tenha equivocado, no 
passado, em sua política de transportes, pode
rá ainda, mirando o exemplo dos países que 
citei, rever sua concepção em relação à fer
rovia. 

Felizmente, o Programa de Desenvolvimen
to do Setor Transportes -~PRODEST, produ· 
zido pelo Mi~_stério dos Transportes, não cM
dou o setor ferroviácio. Aliás, não o preteriu 
atê mesmo por uma questão de coerência, 
visto que o objetivo fundamental do Programa 

_ é "6 desenvolvimento harmónico _e integrado 
_das várias modalidades de transportes, de for
ma a atender à demanda, ao menor custo 
económico e social para o País". 

Não resta dúvida de Q!Je, buscando retirar 
a ferrovia do descaso a que foi submetida nas 
últimas décadas, isto é. buscando, principal
mente, a retomada do modelo ferroviário no 
transporte de cargas, o PRODEsT- apenas 
por isso-já prestou relevante serviço ao País. 

De fato, nos últimos anos, a sociedade brasi
leira tem discutido bastante o sistema ferro
viário. Prevista no Prodest, a ferrovia Norte-Sul 
é a locomotiva que tem arrastado a maioria 
dos debates sobre o tema. 

Permitam-me, agora, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, particularizando a análise que ve
nho fazendo da matéria, que dedique mais 
atenção à Ferrovia Norte-Sul. 

Projetada para cobrir um_a extensão de 
1.570 quilõmetros, a Ferrovia Norte-Sul tem 
seu traçado definido_ para obter os menores 
custos de produção, além de procurar atender 
às necessidades cegionais. 

Seus pontos terminais estão localizados em 
Açailândia, no entroncamento com a Estrada 
de Ferro Carajás, e, nas proximidades de Bra
sília, no entroncamento com a malha ferro
viária SUdeste da Rede Ferroviária Federa]. Es
sas ligações permitirão que se alcancem por
tos como Tubarão, no Espírito Santo, e ltaqui, 
no Maranhão. Estará também unida ao siste
ma hidroviário da Bacia Amazónica e articu
lada, ao Sul, com_o sistema ferroviário. 
- Localizados ao longo da ferrovia estão nove 

pátios intermediários de cargas. Serão os Pá
tios de Imperatriz, Estreito, Fíladélfia, Guaraí, 
Porto Nacional, Gurupi, Porangatu, Gruaçu e 
Padre Bernardo. 

Será construída quase que totalmente em 
terreno plano. Isso facilitará sua construção 
e reduzirá seus custos de implantação. Obra 
de arte de grande porte só possuicá uma: a 
ponte sobre o rio Tocantins, com 1.000 me
tros de extensão. Não terá nenhum túnel. 

Seráo suas características técnicas: bitola 
- 1,6 m; velocidade máxima - ao km/h; 
trem tipo - 2 locomotivas (3.000 hp/u), 68 
vagões (150m3); distância entre desvios-
60 km; dormentes de madeira - 2,80 x 0,24 
• 0,17 m; trilhos- l15-RE (100 kg mm2); 
lastro -~22 cm sob os dormentes; rampa 
máxima - 0,6%. 

Em função do Decreto n• 94.8!3, de I • de 
setembro de 1987, que reformulou a concep
ção inicial da ferrovia, sua construção está pre
vista para duas etapas. A primeira delas prevê 
a construção de um ramal ferroviário que parte 
de Colinas de Goiás em direção à __ E:strada 
de Ferro Carajás, nas proximidades de Açai
lândia (Jii\A), numa extensão de 423 quilóme
tros. Ainda na primeira etapa, está prevista a 
construção de 478 quilômetros, a partir de 

-Porangatu (GO} até alcançar o sistema de Re~ 
de Ferroviária FederaL no Planalto Central, nas 
proximidades de LUZiãnia (GO). · · 

A Construção e operação desses dois ra
mais foram outorgadas à VALEC - Enge
nharia, Construção e Ferrovia S.A. 

A segunda etapa consistirá na inter~gação 
dos dois ramais construídos na p~imeira etapa. 

_A Ferrovia Norte-Sul é o priiÍ.cipal instru
mento do Projeto Brasil Central, cujos Objeti
vos principais são a conquista de novas fron
teiras de produção para o Brasil e a abertura 
das portas do mercado_intemo _e_ do mercado 
mundial para a Região CentraJ brasileirã. O 
desenvolvimento preconizado pelo Projeto pa
ra 11. _região fundamenta-se na produção de 
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grãos em larga escala e na exploração das 
riquezas minerais ali existentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grande 
mérito do Projeto Brasil Central, ao meu ver, 
é a atração de capitais privados, nacionais e 
estrangeiros, para a região. Soinente isso já 
justificaria a construçêo da Ferrovia Norte-Sul, 
que desempenhará o papel de indutor do de
senvolvimento da reg!!o, integrando-a definiti
vamente na economia nacional. 

Esse é _o papel da Ferrovia que muitos 
condenam. Não querem ver que ela é fator 
de des_envolvimento, não conseqüênda. 

Argumentam os adversários da Ferrovfa 
Norte-Sul que sua implantação é inviável, vez 
que o fluxo de cargas a transportar, inicial
mente, não compensaria os ahos investimen
tos realizados em sua construção. 

Aliás, falácia semelhante já foi antes usad.;l 
por todos aqueles que v:erberaram a constru
ção da Rodovia Belém-Brasília, por exemplo, 
ou a própria implantação da Capital da Repú
blica no centro do País. Este é o medíocre 
e surrado argumento dos que conseguem en
xergar apenas o litoral do Brasil. 

Mas, o que precisamos deixar definitiva
mente registrado é __ que a viabilidade econó
mica da Ferrovia Norte...Sul sustenta-se em 
pelo menos, três fatores de grande importân
cia: o grande potencial económico da região, 
a interligação Norte-Sul do sistema ferroviário 
e _as excepcionais potencialidades da região 
para a expansão da produção agrícola. 

A área de influência da Ferrovia é -muito 
extensa. Está compreendida entre os paralelos 
49 Sul e 16~ Sul e os meridianos 469 Oeste 
e 549 Oeste. Abrange faixa de 200 km de cada 
lado de seu leito, o que com~sponde, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, a 70 milhões de hec
tares. 

Se consideramos a área de influência CO· 

mercial da Ferrovia, iremos execeder a tais -
ümites, uma vez que, como canal de exporta
ção, terá repercussões nos portos de ltaqui, 
no Maranhão, de Tubarão, no Espírito Santo, 
e de Santos _em São Paulo. Serão, então, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, 100 milhões de 
hectares a área de influência da Ferrovia Nor
te..Sul! 

O potencial econômico da região Central 
é exuberante. Situam-se nela algumas das 
grandes res_ervas minerais brasileiras, das 
quais se destacam as de amianto, com 46 
milhões de toneladas; as de calcário, com 508 
milhões de toneladas; as de níquel, com 166 
milhões de toneJadas. Há também, ali, reservas 
de barita, caulim, cobalto, cobre, cromo, fosfa
to, manganês, mármore e metais preciosos. 

No que diz respeito a_o setor pecuário, dados 
anteriores à criação do Estado do Tocantins. 
conferiam ao rebanho bovino do antigo Esta
do de Goiás, com 21 milhões de cabeças, 
a primeira posição entre _os Estados brasilei
ros. Além disso, era ele o quarto produtor de 
leite _e o sexto produtor de suínos e aves, com 
15 milhões de cabe~as. _ 

O setor agrícola goiano e tocantinense é 
fertilíssimo. Embora explorando apenas 14% 
de suas terras agricultáveis, os dois Estados 

. são, juntos, o segundo produtor nacional de 

arroz (1,1 milhão de toneladas), o quarto pro
_dutor de milho (1,7 milhão de toneladas}, e 
o quinto produtor de soja (1 ,4 milhão-de tone
ladas) e de algodão (93 mil toneladas). 

Grandes potencialidades estão presentes 
também no setor industrial, cuja produção, 
em 1985, atingiu a cifra deUS$ 50 milhões. 
A região já possui instaladas indústrias de ci
mento, de materiais de construção, além de 
olarias e serrarias. 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, tudo o que 

se eJCpôs até agora volta-se no sentido de justi
ficar, de maneira plena, a construção da Ferro
via Norte-Sul. Há, no entanto, um item, de 
todos o mais importante, que passo agora a 
explanar, baseando-me em dados constantes 
do Projeto Brasil Central. Trata-se da demanda 
de transportes. 

Ó -PrOjeto Brãsil Ce~tral avaliou a dema~da 
de transportes da Ferrovia No~Sul de ma
neira conservadora, sem olvidar, é claro, o 
transporte de cargas que se continuará fazen
do através da Belém-Brasília. Apresento, a se
guir, as projeções realizadas pelo Projeto e 
que têm por horizonte o ano de 1995. Naquele 
ano, a Ferrovia Norte-Sul deverá estar deslo· 
cando 4,5 milhões de toneladas de produtos 
agrícolas, 1,4 milhão de toneladas de corre
tivos e- fertilizantes, 2,2 milhões de toneladas 
de derivados de petróleo, 5,7 milhões de tone-
ladas de madeira e carvão, 2 milhões de tone
ladaS de miilérios e 4,7 milhões de toneladas 
de cargas gerais, representadas principalmen
te_ por cimento, álcooJ, produtos e insumos 
pecuários e 61eos vegetais. Serão mais de 20 
milhões de toneladas, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores! 

_Estudos de viabilidade estão sendo realiza
dos para que se possam identificar empreen
dimentos a serem implantados na área de in
fluênda da Ferrovia. A implementação desses 
projetas poderá ser feita, a médio e longo pra
zos, por parceiros privados nacionais e estran· 
geiros, em regime. dejolnt venture. Os seguin~ 
tes empreendimentos prioritários são viáveis 
na região, num horizonte que varia de 2 a 
10 anos: terras e colonização,. agropecuária 
(grãos e pecuária de corte), florestal (cavaco 
de madeira, carvão, celulose/papel), minera
ção e metalurgia (ferro esponja, ferro liga e 
fertilizantes) e agroindl!stria (ração e óleos ve
getais). 

O valor do investimento que será realizado 
na Ferrovia Norte-Sul, até 1992, quando deve
rá estar em operação, totalizará US$ 2,74 bi
lhões, sendo US$ 2,44 bilhões na infra-estru
tura e na super-estrutura da estrada de ferro 
e US$ 300 milhões na empresa transportadora 
(material rodante). Segundo o Projeto Brasil 
Central, "no ano de 1992, por ocasião do início 

_ da operação da ferrovia, a demanda de trans
porte, segundo as projeções realizadas, já será 
da ordem de 15 milhões de toneladas por 
ano, o que propiciará uma rentabilipade cres
cente, inicial, em tomo de 6% ao ano, sobre 
o _ipvestimento total na ferrovia, inclufdos os 
investimentos em material rodante, taxa com
parável àquelas obtidas em ferrovias eficiente
mente operadas nos Estados Unidos" . 

É inegável o impacto sóc.io-econômico quf! 
advirá da implementação do Projeto Brasil 
Central. Entre outros, sao citados: o awnento 
da renda inten;ta, o aproveitamento e a melhor 
distribuição dá riqueza nacional, a geração de 
divisas cambiais, a geração de frentes de tra
balho - ·calcula-se que haverá absorção de 
mão-de-obra superior a um milhão de empre
gos -, a desconcentração geográfica e eco
nómica de áreas que se encontram com pro
blemas de aglomeração, a redução das dife
renças region"ais, a interligação, via interior, 
das regiões Norte-Nordeste _e Sul-Sudeste ... " 
O grande iriiJ)àctb macroeconômico do Proje
to, entretanto, pode ser constatado pela rela
ção "benefício-custo" de 2,4:1, verificada em 
razão das vantagens económicas resultantes 
da implantação do empreendimento, num ce
nário futuro de 25 anos", conforme dados 
constantes do documento descritivo do Pro
jeto. 

Aí estão, nos dados expostos, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, fortes razões que justificam 
a Ferrovia Norte-Sul, cuja operação experi
mental foi irUciada em março do corrente ano. 
No dia 4 daquele mês, partiu o primeiro carre
gamento de [mperatriz rumo ao Porto de !ta
qui. Foram 1..500 toneJadas de milho. 

A inauguração oficial dos primeiros 107 qui
lómetros da Ferrovia, que ligam Açailândia e 
Imperatriz, aconteceu no dia 7 de abril próximo 
passado. Esse trecho pioneiro custou US$ 150 
milhões. 

Para 1989, a met..cl é, aindã; levar os trilhOs 
da Ferrovia Norte...Sul ao jovem Estado do To
cantins. As _obras que permitirão o alcance 
dessa meta deverão contar com a participação 
do Batalhão Ferroviário do Exército. O Exér~ 
cito estará, assim, participando tanto da cons
trução do ramal Norte (Açailandia!COlina de 
Goiás), quanto do ramal Sul (PorangatuiSe
nador Canedo, no entroncamento com a linha 
centro da Rede Ferroviária Federal SI A). Esta
rão à disposição dessas obras recursos que 
serão captados juntos à iniciativa privada, além 
daqueles aprovados no Orçamento Geral da
União. 

Também a construção do restante da Ferro
via deverá contar com a participação da inicia
tiva privada, segundo estudos que estão sendo 
realizados. 

Aljás~ taLcomo no modelo rodoviá~o. a ini
ciativa privada deverá ter muita importância 
na Ferrovia Norte-Sul. Futuramente, sua ope
ração poderá ser entregue, mediante licitação, 
a uma companhia transportadora particuJar. 
Além disso, ações poderão ser vendidas ao 
público. 

Di9no de d_estaque ~-0-trãbãlho- que vem 
sendo desenvoMdo pela Valec, empresa res~ 
ponsável pelo projeto e acompanhamento da 
construção da Ferrovia, no que diz respeito 
à participação da iniciativa privada no em
preendimento. Visando à comercialização da 
Ferrovia, a Valec-criou wn Fórum Econômico 
em Imperatriz, que tem por objetivo motivar 
. os empresários a investirem no potencial da. 
Ferrovia. Empresas de grande porte, como 
o Grupo Votorantim, estão participando do Fó
rum. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, afirmei antes 
que a Ferrovia Norte-Sul é o lastro que tem 
sustentado uma série de debates sobre o 
transporte de cargas no Brasil. Diria mesmo 
que sua construção reacendeu a discussão 
sobre o transporte ferroviário em nosso País. 
Mais que isso, ela está contribuindo para a 
implementação de outros projetos ferroviá
rios. 

Há mesmo quem afirme que ela está inau
gurando uma tendência que, a médio e longo 
prazos. irá levar a substanciais modificações 
na matriz brasileira de transporte interno. Co
mo afirma o Exm9 Sr. Ministro dos Transpor
tes. Dr. José Reinaldo Tavares, essas modifi
cações terão significativos reftexos na econo
mia do Pafs e, no caso de alguns projetos, 
provocarão mesmo "um deslocamento no 
próprio eixo que sustenta o desenvolvimento 
nacional". 

Por tudo isso, o insistente apelo de todo 
o Bras~ Central para que a Norte-Sul continue 
sendo, no atual Governo e naquele que o subs
tituir, em 1990, uma das prioridades da Nação 
brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dedicar-me
ei, a seguir, a tecer aJgumas considerações 
sobre projetes e obras que se encontram em 
andamento e que bem demonstram estar ha
vendo um surto ferroviário no Brasil. 

Um desses projetes é o da Ferronorte (tam ... 
bém conhecida por Ferrovia Les~Oeste). 

Em fevereiro do ano em curso, foi divulgado 
o edital para qua1ificação de empresas interes-
sadas na outorga de concessão para o estabe-
lecimento de um sistema de transporte ferrcr 
viário de carga, que abrangesse a construção, 
operação, exploração e conservação de estra
das de ferro entre _Cuiabá e as seguintes locali
dades: Uberaba/(Jberlândia (MG), Santa Fé do 
Sul (SP), Porto Velho (RO) e &mtarém (PA). 

A extensão total da ferrovia está estimada 
em 4.000 quilómetros. Porém, as distâncias 
definitivas somente serão estabelecidas no 
projeto finai. A ligação Cuiabá/Uberaba/Santa 
Fé do sul, primeira etapa do projeto, terá, apro
ximadamente, 1.030 quJ1ômetros. 

Realizada a licitação, credenciou-se para a 
obra a empresa Ferronorte S/ A (Ferrovias Nor
te-Brasil). 

A estimativa de custos para o empreendi
mento, em sua primeira etapa, é deUS$ 1,9 
bilhão para o trecho que fará a ligação com 
as cidades de Uberaba e Uberlãndia. 

Deve ... se destacar que o capital minimo exi
gido da empresa encarregada do empreen
dimento é de NCz$ 1 milhão, cabendo-lhe, 
na condição de empresa concessionária, aten
der, com recursos próprios, captados no mer
cado interno ou externo, a todas as despesas 
que decorrerem da concessão. 

É exigêncía do edital que a empresa interes
sada deverá apresentar, na concepção básica 
no empreendimento, a adoção de práticas 
operacionais fundadas na intermodalidade 
dos transportes. 

1 
. 

O prazo da duração da concessão será de 
90 anos, que poderá ser prorrogável por igual 
periodo. 

Outro empreendimento é_ o da Ferroeste. 
A primeira etapa do projeto prevê a construção 
de 270 quüômetros de ferrovia entre Cascavel 
e Guarapuava, no Paraná. Essa ligação permi
tirá que, atrél'(és da malha ® Rede Ferrovián'a 
Fedel'al 8/A., haja o escoamento da produção 
do Oeste do Paraná. A segunda etapa do pro
Jeto prevê a construção da ferrovia até a região 
de Miranda, no Mato Grosso do Sul. 

Devo, também, destacar a Ferrovia Trans
nordestina, cujo estudo de viabilidade está 
sendo realizado por técnicos soviéticos e brasi
leiros, cQnforme protocolo assinado pelos Srs. 
Ministros dos Transportes brasileiros e sovié
tico, no ano de 1988. 

Com base nesses eStudos, o gÕverno SOVIé
tico apresentará proposta de sua participação 
no empreendimento. 

Para a primeira etapa da Transnordestina, 
serão necessártos recursos da ordem de US$ 
216 milhões, distribuídos pelo período 
!989-!991. 

A.lém da restauração e reconstrução de tfe.. 
chos da malha já _implantada, o projeto da 
Transnordestina prevê a implantação de no
vos segmentos. Essas São aS Obras previstas: 
construção da ligação Petrolin!:l - SaJgueiro/ 
lngazeiras (342 quiJômetros), recuperação dos 
trechos SaJgueiro- Recife, Ingazeiras- For
taleza e Petrollna - Senhor do Bonfim, re
construção da ligação Iaçu -Senhor do Bon
fim, construção da ligação Piquet Carneiro -
Crateús e recuperação dos trechos Teresina 
-Altos e Altos - Crateús. 

A Ferrovia T ransnordestina é de vital impor
tância para a região. Ela será importante fator 
na comerda1ização e na c:Ustribuição de toda 
a produção agrlcoia proveniente dos projetos 
públicos e privados de irrigação, que estão 
sendo implantados no Nordeste, especial
mente no vale do São Francisco. O grande 
mérito da ferrovia será permitir a interligação 
das suas Superintendências Regionais do Nor
deste da RFFSA. daH{drovia do São Francisco 
e de toda a malha rodoviária pavimentada da 
região com os põrtos de ltaqui - MA, Mucu
ripe - CE, Reciie!Suape - PE, e SaJvador 
-BA 

É muito ampla a área de influência da Ferro
via Transnordestina.lnduem-se nela o Estado 
de Pernambuco, o oeste e o sertão da Bahia, 
o sertão paraibano, a provínda salineira de 
Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, 
o centro-sul do Ceará, o pólo industrial de 
São Luis, no Maranhão, e sua ligação com 
carajás,-e a região central do Piauf. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia 
deixar também de referir~me à Ferrovia do 
Aço. 

Obra prevista para 1.000 dias, iniciada em 
1975, foi inaugurada no dia 30 de maio último. 
É precisO que s_e diga, no entanto, que a ferro
via inaugurada refere-se a uma versão simpli
ficada (linha singeJa, traçã:o e diesel e bitola 
de 1 ,60m). O trecho que concluiu a ferrovia 
tem 334 quilômetros e liga a cidade de Jecea
ba, a 100 quaõmetros de Belo Horizonte, ao 
distrito de Saudade, em Barra Mansa 

Embora diferente daquela descrita no pro
jeto original, que previa uma ferrovia totalmen~ 

te eletrificada, com 834 quilômetros interli
gando Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo, por onde os trens de carga se desloca
riam a uma velocidade de 100 quilómetros 
por hora, e os de passagejros a 120 quilóme
tros, a Ferrovia do Aço somente se tomou 
reaJidade graças ao bom senso do atual Go-
verno. 

Paralisadas desde 1984, as obras foram rei
niciadas em 1985. 

Quando de sua retomada, as obras já ha· 
viam consumido US$ 2 bilhões. Para a nova 
versão, foi suficiente wn orçamento deUS$ 
136 milhões, isto é, apenas 7% do que havia 
sido gasto. 

A iniciativa privada foi a grande responsável 
pela conclusão das obras. A Minerações Brasi
leiras Reunidas (MBR), do Grupo Azevedo An· 
tunes, foi responsável pelo investimento de 
US$ 70 milhões, mais de 50% do total de 
US$ 136 milhões. O investimentO foi realizado 
sob a fonna de antecipação de fretes. 

Outras oito empresas seguiram o exemplo 
da MBR. Assim, US$ 6,75 milhões foram in· 
vestidos peJas empresas Cimento Nacional de 
Minas S/A, Grupo Cimento Paraíso, Címento 
Tupi S/A., Ferteco Mineração S/ A., Cia. Side
rúrgica Guanabara, Cimento Cauê -S/A, Cia, 
de Materiais Sulfurosos e Cimento Mauá SA 

Estima-se que, anualmente, a Ferrovia do 
Aço transportará 25 milhões de toneladas de 
carga, principalmente de minério de ferro, o 
que significa um aumento de 70% na oferta 
de deslocamento ferroviário no eixo Minas Ge
rais- Rio de Janeiro -São Paulo. Isso repre· 
senta um apreciável alívio de fluxo na saturada 
linha do centro da Rede Fen·oviária Federa]. 

Com a interligação da Ferrovia do Aço com 
ramais ferroviários da reQião de Volta Redon· 
da, a carga orilUl.da de .Minas Gerais poderá 
aJcançar os portos do Rio de Janeiro, Sipetiba, 
Angra dos Reis e Santos. 

Também o transporte de passageiros ·vem 
merecehdo a atenção do Governo Federal 
~ por isso que será implantado um sistema 
ferroviário de a1ta veloddade no trecho Rio 
de Janeiro- São Paulo- cainpinas. 

De acordo com levantamentos reaJizados, 
o transporte de passageiros no corredor Rio 
de Janeiro - São Paulo - Campinas é bas
tante intensivo: a média diária, ainda em 1967, 
aJcançava 27 mil passageiros. Essa elevada 
cifra justifica a implantação do referido siste
ma. 

Em janeiro deste ano, foi publicado pelo 
Governo Federal o edital de concorrência para 
qualificação de empresas interessadas na 
construção e na exploração comercial, através 
de concessão, do .slsterna ferroviário de alta 
velocidade; no trecho RiÕ de Janeiro - São 
Paulo - Campinas. · 

Estudos de viabilidade técnico-económica 
deverão preceder a implantação do sistema. 
Esses estudos deverão conter: Jayout da ferro
via, número de passageiros a serem transpor
tados, estimativa do custo do projeto de execu
ção, estrutura da cobrança de passagens, ob
servado o princípio da liberdade tarifária, além 
de outros itens, como tempo de viagem, esta
ções intermediárias e horários. 
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Há, ainda, outros itens que merecem desta
que: o sistema a ser implantado deverá obede
cer às especificações internacionais de ferro
vias de alta velocidade (velocidade mínima de 
200 quilómetrOs li.Orários); as indenizações re
lativas às desapropriações serão de exclusiva 
responsabilidade da concessionária, que não 
receberá nenhum subsidio do Governo brasi
leiro, nem tratamento preferendal na compe
tição com as demais modalidades de trans
portes. E ainda: exige-se que a emPresa con-
cessionária seja brasileira, bem coma nacio
nais sejam as empresas de engenharia que 
a vão construir. 

A exploração _comerdal da linha poderá ser 
feita pela concessionária por prazo de 90 anos. 

A concessão não implicará nenhum ônus · 
para o Poder Públlco. À concessionária cabe
rão todos os riscos e investimentos relativos 
ao empreendimento. 

A empresa habilitada no processo li citatório 
foi a Trens de Alta VelocidadeS/A 

Além das obras que acabo de descrever, 
há outras que foram retomadas no atual Go~ 
vemo e se encontram em execução, como 
a Variante Capítão Eduardo Costa Lacerda. 
Esse trecho, de 83,3 km. irá facilitar a opera
ção de carga da RFFSA e da Companhia Vale 
do Rio Doce, na transposição da Serra Geral, 
nas proximidades de Belo Horizonte. 

É preciso também fazer-se referência às 
obras de recuperação de alguns sistemas, cu
jas necessidades foram identificadas. Incluem
se entre elas o Corredor de Goiás Minas Gerais 
Espírito Santo, prOjetO a cargo da RFFSA, cujo 
objetivo é a remodelação de 790 km dos I .956 
km do COrredor FerrO-viário que integra esses 
Estados. Além desse, merecem destaque o 
Plano de Modernização da ligação Campinas 
- Santos (230 km) e o Corredor Paraná -
Santa Catarina. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia 
deixar de lado, ao tratar do transporte ferro
viário, urna questão da mais alta relevância 
e da mais viva atualidade, merecedora, por 
isso, da mais elevada prioridade. Refiro-me 
ao transporte metropolitano de passageiros, 
setor no qual deverão ser realizados signifi· 
cativos investimentos. Em especial, nesse se
ter, deverão ser alocados recursos que se 
destinem ao prolongamento dos metr6s do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, à condusão 
do metrô de Porto Alegre, à implantação do 
trem metropolitano de Belo Horizonte e dos 
metrbs leves de superfície de Brasília e Qoiâ
nia, entre outros. 

Traduzindo em cifras tudo o que foi exposto. 
para que tenhamos quase que uma síntese 
desta explanação, poderia afirmar que, em fa
se de estudos, projetos ou em execução, te
mos, hoje, no Brasil, aproximadamente 7.000 
quilômetros de linhas, destinadas ao transpor
te de cargas e de passageiros. Essas linhas 
demandarão fe4LirSO da ordem de US$ 13 
bilhões. 

Essa dfra- US$ 13 bilhões- poderá as
sustar alguns, que indagarão, com toda a c_er
teza: "Como pOderá o País, financeiramente 
esgotado, enfrentar tais obras?" 

A resposta é singela, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores[ A maioria dos projetas que dtei 
anteriormente tem a sustentá-los o capital pri
vado. 

. De fato, diante dÕ esgotamento da c~P~d
dade estatal em investir em obras de infra-es
trutura, terá o Brasil que recorrer à única alter
nativa que poderá levá-lo à retomada do creg.. 
cimento económico - a busca do investi
mento da infçjativa privada em setores como 
o ferroviário. 

AliáS,já é uma grata realidade a colaboração 
da iniciativa privada na viabilização de projetas 
ferroviários no Brasil.Já destaquei o fato antes, 
mas o salientarei novamente. 

A FerrOVia Leste-Oeste será patrocinada pe~ 
lo empresário Olacyr de Moraes. A concesM 
~oná~a da ferrovia será a Ferronorte S/ A, qu~ 
mvestirá US$ 1 ,9 bilhão na construção de sua 

- primeira etapa. 
Também a Ferroeste terá grande partici .. 

pação da iniciativa privada: 86,26% de seu 
capital inicial foram levantados junto a 27 enti
dades_ particulares e fundações. 
~Ferrovia do Aço somente entrou em ope

raçao graças ao apoio da iniciativa privada, 
representada principalmente pela MBR- Mi
nerações Brasileiras Reunidas, que, dos US$ 
136 milhões necessários para a conclusão da 
obra, contrib_uiu com US$ 70 milhões. Outras 
empresas contribuíram com investimentos de 
aproximadamente US$ 7 milhões. 

A Norte-Sul não será também nenhuma ex
ceção à diretrlz da comercialização das ferro
vias. É por isso que a Valec, empresa respon
sável pelo projeto e a~ompanhamento da 
construção da Ferrovia, criou, como já salien
tei antes, um Fóium Económico na cidade 
maranhense de Imperatriz, para motivar os 
emph~Sârios a investirem no potencial da Fer
ic>Vja Os resultados desse Fórum têm sido 
excelentes. A iniciativa privada vem correspon
dendo de forma surpreendente. 

Por fun, deve-se destacar a futura constru
ção e exploração comercial do sistema de aha 
velocidade no trecho Rio de Janeiro - São 
Paulo- Campinas (Trem-BaJa), Nesse siste
ma, em troca de urna concessão que perdu
rará por 90 anos, tudo, inclusive indenlzaçóes 
com desapropriações, correrá por conta ex
dusiva da concessionária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que 
os planos do Ministério dos Transportes para 
o setor ferroviário seguem os triJhos do bom 
senso. Realistas, eles são caminhos seguros 
que levarão, com ~rteza, a eco'nomia brasi
leira a integrar-se definitivamente à economia 
mundial. 

Estamos às vésperas da virada do século. 
que será também o início do terceiro milênio. 
E hora de pensarmos em integração. O mun
do que estamos v.endo surgir, e que será, cer
tamente, o mundo do ano 2000, será cada 
vez mais unido. Obras que contribuem para 
a integração serão sempre de grande proveito. 

Assim, só me resta extemar a plena convic
ção de que a ferrovia poderá reconduzir o Bra
sil ao desenvolvimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR- MAáRO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, desejo, neste mo
mento, chamar a atenção da Casa para a tra
mitação, na Câmara dos Deputados, de proje
tas de lei que dizem respeito à legislação elei
toral, cujos_dispositivos deverão disdplinar as 
eleições que se processarão no dia 15_de no
vembro, para a· escolha do Presidente e Vlce
Presidenie da República 

Recordo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que três projetes tramitam na outra Casa do 
Congresso Nacional, um de autoria do nobre 
Deputado Vivaldo Barbosa. e os outros dois 
do nobre Deputado Saulo Queiroz, aos quais 
o Vice-Uder do PMDB, Deputado Genebaldo 
Correia, entendeu de apresentar um substi
tutivo, apreciando, basicamente, aquelas nor
mas indispensáveis à programação gratuita 
pelo rádio e p'ela televisão e o novo modelo 
da cédula única a ser utilizado n_o pleito de 
1989. ·. . -

Na última quinta~feira, no plenário da CâmaM 
ra dos Oeputados, assisti ao longo debate que 
ali se travou, quando o nobre Deputado Gene
baldo Correia proceclia à leitUra do seu substi
tutivo, o que ensejou uma discussão por parte 
daqueles que se contrapuseram ao trabalho 
elaborado pelo ilustre Representante da Bahia 
na Câmara dos Deputados. Destaque-se, por 
outro lado, que, inexisfindo número regimen~ 
tal no plenário da Câmara para a votaÇão do 
substitutivo, em razão de um pedido de verifi~ 
cação de quorum procedido pelo 'uder do 
PRN, nobre Deputado Renan CalheiroS, o que· 
se constatou foi que, quinta-feira, sem quorum 
sexta-feira também sem qualquer possibilida~ 
de de reunir 248 Parlamentares, até e~ mo~ 
mente não houve dedsão em tomo do substi
tutivo do nobre Vice-Líder peemedebista. 

A própria Justiça EJeitoral, através de suces
sivas manifesfaçõ_es do Presidente, Ministro 
Francisca Rezek, tem transmitido a sua perple
xidade e, mais do que isso, a apreensão que 
domina não apenas os ilustres Integrantes da
quele Colegiada, mas toda a sua estrutura {un
cional, diante desse retardamento que se veri
fica na disciplinação das normas que vão 
orientar as eleições do dia 15 de novembro. 

Vindo1 hoje, à tribuna do Senado Federal, 
Sr. Presidente, nobre Senador Nabor Júnior, 
desejo transmitir apeJo às Uderanças partidá
rias, no sentido de que conjuguem esforços 
para garantir o quorum, se posSÍVel, na sessão 
de amanhã da Câmara dos Deputados, a fim 
de que possamos votar o substitutivo do nobre 
Deputado Genebaldo Correia, e o Senado Fe
deral, cumprindo a sua missão de Casa reviso
ra, possa oferecer colaboração para que se 
ultime toda essa processualística e ofereç~
mos ao Presidente da RepúbUca, para sua san~ 
ção, um diplom~ legal onde estejam espelha· 
das as diretrizes que servirão para direciomu 
o pleito de 15 de novembro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. EJcl' um aparte? 
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O SR- MAURO BE!'IEVIDES - Com 
Imenso prazer, nobre SenadOr Jutahy Maga~ 
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor Mauro Benevides, V. Br não sabe com 
que pesar, pela primeira vez, vou discordar 
de v.~. pciiqU:e nao·merm.portàm aS ilações 
políticas que queiram tirar. Tenho o meu can
didato, que é o do meu Partido. Com ele vota
rei, não importa a classificação que obtenha 
ou a colocação que alcance nas pesquisas. 
Nobre Senador, qUando votamos, na Consti
tuinte, a determinação de que as leis eleitorais 
só deveriam vigorar no ano -seguinte, pensei 
que estávamos acabando com os casuismos 
de leis eleitorais no Brasil. Sei que nos Atos 
das Disposições Coristituciõrials Transitórias 
há uma permissão para que neste ano possa
mos modificar as leis eleitorais. Essa modif
cação foi prevista em razão de que a ConSti
tuição estava sendo promulgada no final do 
ano passado. Então, poderíamos ter o tempo 
necessário para estabelecer as novas normas 
eleitorais. Estabelecemos, porém foram veta
das, mas estabelecemos as normas. Entre
tanto, não é possível, às vésperas das eleições, 
ficarmos a mudar novamente essas normas. 
Acredito, nobre Senador, que tenha autorida
de para falar assim, pois quando houve no 
PDS, Partido ao qual pertencia à época, aquela 
disposição para estabelecer modificação na 
lei eleitoral para vinculação de voto, fui a única 
voz discordante no Diret6fio, porque conside-
rava que aquilo era um casuísmo _eleitoral. E 
como considerei à época um casufsmo eleito
ral modificações em vésperas de eleições, 
também o considero agora. E não importa 
a quem vai beneficiar _ou a quem vai prejudicar 
essa nova lei eleitoral, porque também fui res
ponsável em parte -tenho orgulho disso ~ 
pelo voto do analfabeto. Se queremos auxiliar 
os analfabetos a votar, deveríamos ter previsto 
uma cédula com o retrato do candidato, ou 
com cores, ou com s1mbolos, e não agora 
dizer que é mais fácil o analfabeto votar com 
a cédula branca do que com a cédula com 
os nomes - quando não é uma correção 
de informação. Para nós que estamos lá no 
interior, sabemos que nem sempre se ensina 
o analfabeto a votar lendo o nome; ensina-se 
o analfabeto_a votar pelo número ou pela colo
cação do quadrinho. Então, não é mais fácil 
votar colocando o nome ou número. Seja mais 
fácil ou seja mais difícil, não é possfvel aceitar
mos mais no Brasil que se façam modifica
ções na lei eleitoral às vésperas de eleição. 
Por isso que eu disse que lamento profunda
mente discordar de V. Ex•, que é meu Uder 
nesta Casa. Sempre respeito as posições de 
V. Ex', mas não votarei, em hipótese a1guma, 
uma lei casuística. 

O SR. MAURO BEl'IEVIDES - Nobre 
Senador Jutahy Magalhães, desejo - e isso 
quero que fique muito claro no meu pronun~ 
ciamento ---que se dirima essa dúvida. Ela, 
com urgência, terá que ser dissipada. V. EX" 
não pode chegar à Bahia e dizer aos eleitores 
que seguem a sua orientação política qual o 
modeh da cédula oficial, ·como -Será a cédula 

única, como é que ela vai ser votada, porque 
n-a camaài," cOm o c:ipOio das Uderanç:as que 
W.Lmilitçtm~ gu;?tse todas el.a_s convergiram para 
uma alternativa apre~entada pelo nobre Depu
tado Genebaldo C:J• .:1. · 

Não haveria senti .. .,) que, no âmbito do Se
nado Federal, e, muito mais do que isso, no 
âmbito da opinião pública brasileira, venha~ 
mos a ·permanecer nesse quadro de perple
xidade e de expe-ctativa sem saber se a Câmara 
alterará ou não o modelo da cédula única para 
utilização na eleição de 15 _de novembro. 

PessOalmente, estive qulnta-feira, assistindo 
ao conterrâneo e liderado de V. Ex', o nobre 
Deputado Genebaldo .C-orreia, apresentar o 
substitutivo com o apelo de várias bancadas 
que, pelOs seus integrantes estavam presentes 
no plenárío da Câmara dos Deputados. Mas 
de lá saí sem ter certeza de que essa matéria 
seria ou não apreciada, nem se prevaleceria 
o modelo vigorante até agora no País ou não. 

Essa -perplexidade, essa dúvida, essa incer~ 
teza, essa expectativa, não é apenas minha, 
é da opinião pública nacional. Diariamente re-_ 
cebo interpelação do meu Estado neste senti
do, e o pr6prio Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral já tomou muito clara a sua apreensão 
e anunciou a necessidade de, até o dia 30 
deste mês, estar essa questão deslindada pelo 
Parlamento brasileiro e com a sanção do Presi
dente da República. Vai ou não haver ahera
ção? É exatamente isso que desejo neste mo
mento. A instabilidade, a preocupação-que nos 
assaltam neste momento, tudo_ isso está a exi~ 
gir a minha presença, para que se faça luz 
em tomo desse epis6dio, para saber se tere
mos ou não aheração na legislação- eleitoral 
brasileira. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V.~ 
um aparte? 

O SR. MAURO BE!'IEVIDES - Ouço 
col11 prãzer o riobre Senador. -

O Sr. Edison Lobão- Nobre Senador 
Mauro Benevides, compre_endo as_ preo_cupa
ções do nobre Senador Jutahy Magalhães e, 
de algum modo, com _elas estou solidário. En~ 
tretanto,_ creio que as preocupações de V. EX 
são multo maiores. V. Ex' não está desejoso 
d~ssa 9u daquela solução, e, sim, de encon
trar, afinal, um caminho. Não poderemos, de 
fato, permanecer nesta indefinição. Lembra 
muito bem V. Ex' que o próprio Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral é um dos que 
mais se preocupam quanto a isso. Então, pre-
cisa-se tomar uma ded_s_ão. Permita Deus que 
seja-a melhor possível. Entretanto, uma deci
são teremos que tomar~ Portanto, para esta 
observação que V. Ex" faz, quero, aqui, trazer 
o apoiO-da Bancada do PFL, .aliás, presente 
e_ wUc!_á~~a com a votação desse projetp. 

O SR. MAURO BEl'IEVIDES - Muito 
grato a V. EX, nobre Senador Edison Lol:;lão, 
que interpretou com absoluta fidelidade o meu 
pensamento em relação-a esta matéria. 

Sr; PreSidente, Srs. Senadores, a minha pre
sença na tribuna, na tarde de hoje, é exata
mente para obter da outra Casa uma definição 
clara. precisa. meridiana. em torilo do proble-

ma eleitoral, a fim de que V. Exl', nobre Senador 
Edison Lobão, no Estado do Maranhão, o no· 
bre Senador Jutahy Magalhães. na Bahia, eu, 
no Ceara, e Os deriiais Colegas aqui presentes, 
nos seus respectivos Estados, possamos, pelo 
menos-, informar aos nossOs_ eleitOres, âos 
nossos amigos, aos nossos militantes, aos 
nossos correligionários e à opinião pública, 
de modo geral, como se vai processar a elei
ção de 15 de novembro. Teremos a mesma 
cédula única? Ela vai ser alterada, como pro
põe o nobre Deputado Genebaldo _ Correia? 
Enfllll, São tOdBs eSsas opções do Projeto Vi
_valdo Barbosa, do Projeto Saulo Queiroz e .da 
alternativa Genebaldo Correia. O Senado Fe
deral terá que assumir realmente uma postura 
de responsabilidade no episódio, chancelando 
ou não a proposta originária da Câmara dos 
Deputados. Não podemos protelar indefinida
mente a discussão de uma matéria que recla
ma urgência mesmo, para uma decisão firme, 

- decidida do Congresso Nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES - Com 
muito prazer, Õobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Mauro Benevides, é _exatamente por esta 
razão que a Constituinte determinou_que não 
se fizessem modificações no ano eleitora~ pa
ra evitar essas dúvidas. É: háPito nosso _faz.er 
modificações em cima das eleiçOes. Não po
demos mais fazer isso. Vamos acabar c_om 
essa mania. Tem razão V. Exf quando diz 
que será-preciso ir ao Ceará e dizer como 
vai ser a votação. O inesmo_ acontecer_á ·com 

o nobre Senadc;>r E:disOn Lobão, que precisai-á 
ir ao Maranhão para dizer como vai ser a vota
ção; eu preciso ir à Bahia; 6 nobre Sen"ador 
Rachid Saldanha Derzi, a Mato Grosso do_ Sul; 
e assiin Por diante. Exatamente por isso que
rem modificar a législação eleitoral às vespe
ras das eleições novamente, deixando todos 
n6s estupefatos, sem saber como vamos pro
ceder. Então, varri0iii:lcab8r Com eSse hábitO. 

O SR. MAURO BE!'IEVIDES - Oaro. 
nobre Senador Jutahy ~galhães. E veja V. 
EX' que, se a Cãffiara dos Deputados vier 
a decidir sobre a alteração da lei eleitoral, vai 
caber ao Senado Federa1, também, se posicio· 
nar em 1-e!açãO ã este asSunto. E eu teriã-autO
ridade para me situeir nestã queStão, com ab
soluta tranqüilidade, porque, quando o nobre 
Senador Itamar Franco, no b.e:f-cício ao seu 
primeiro mandato senatorial entendeu de 
apresentar a esta casa não sei se bem foi 
um projeto ou se uma emenda à Constitui
ção ... 

O Sr. Itamar Franco - Um projeto; 

O SR. MAURO BEl'IEVIDES -Um pro
jeto de lei impedindo· qualquer alteração na 
legislação eleitoral no mesmo ano que se reali
zass_e_ o_ pleito, qualquer que fosse ele. para 
escolha de Prefeito, Vereador, Deputado Fede-

- @),_Deputado Estadual, Senador, Governador, 
Presidênte da República, essa alteração teria 
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que ser feita não no ano da eleição, mas, sim 
no ano que antecedesse ao pleito. Se naquela 
ocasião me manifestei favoravelmente ao Pro
jeto Itamar Franco, sobradas razões tenho 
aSara para guardar coerência àquele posicio
namento anterior, e até recordo que aqui trava
mos um longo e exaustivo debate. O autor 
do projeto, Senador Itamar FrancO, o saudoso 
Senador Amaral Peixoto e eu próprio, discu
timos aqui uma tarde inteira, porque o nobre 
Senador Itamar Franco, ilustre Representante 
de Minas Gerais, buscou para si a tarefa de 
tomar bem explíc:lta a sua intenção, qu~~-~o, 
salvo engano em 1981 ou 1982, apresentou 
o seu projeto objetivando, defmitivamente, re
gular as alterações na legislação eleitoral. 

O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex' 
wn aparte? 

O SR. MAURO BE!'IEVIDES --Com 
imenso prazer, nobre Senador Itamar Franco, 
já que também o trouxe à colação no debate 
desta importante matéria. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador 
Mauro Benevides, é exatamente porque V. Ex1' 
se recorda do projeto por mim apresentado 
há muitos e muitos anos e que, felizmente, 
agora consta do texto constitucional. Se por 
acaso, a Câmara dos Deputados cometer esse 
casuísmo e nós, do Senado Federal tivermos 
que apreciar essa matéria, tenho certeza de 
que o voto de V. Exl'-será no sentido de sua 
rejeição; Não posso compreender, nobre Se· 
nador Mauro Benevides - eu que o conheço 
há tantos anos, pela independência, pelo seu 
esforço em dar ao Pais uma lesgislação estavél 
-, que V. Ex1' venha aprovar o casuísmo pre
tendido pelas Uderanças maiores da Câmara 
dos Deputados. Veja V. Ex' que, enquanto 
MDB, enquanto PMDB, nós dois - particu~ 
larmente n6s dois-defendiamos exatamente 
o oposto do que está acontecendo agora em 
relação à Câmara dos Deputados, e V. Ex• 
recorda - com muito prazer para mim -
o· projeto que chequei a apresentar em 81, 
rlão perinitindo que durante o ano eleitoral 
houvesse qualquer alteração no procesSo elei
toral. Lamantavelmente, o meu projeto, como 
tantos outros ficou paralisado nas gavetas de 
algumas Comissões e não pôde ser aprovado. 
Estou na linha de racfodnlo do nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Pois não é ·crível que a pouw 
processo eleitoral façamos modificações na 
legislação eleitoral. Virá a mesma coisa que 
está acontecendo e que estamos reclamando 
diariamente, seja em relação à legislação elei· 
torai, seja em relação aos problemas de ordem 
económica, seja em relaçao aos projetos que 
mais interessam, de perto, ao povo brasileiro. 
De repente, se for aprovado na Câmara dos 
Deputados, vamos ter que aprovar aqui em 
12,10,5 horas de acordo com as Lideranças 
do Senado. Não tenho dúvida nobre Senador 
Jutahy Magalhães. de que, dentro daquilo que 
sempre o· ilustre Senador Mauro Benevides 
pregou ao longo dos anos que está aqui no 
Senado da República, defendendo, inclusive 
o nosso projeto - e recordo-me de que o 
nobre Senador Amaral Peixoto, na época, era 

contrário; tecia wna série de argumentações 
e nós dois defendíamos o projeto -, tenho 
absoluta confiança de que, se, por acaso, pas
sar esse casuísr'no na Câmara dos Deputados, 
o Senado da República, através do seu voto, 
do nosso voto vai rejeitá-lo. São esses fatos 
que levam realmente a população brasileira 
a ficar descrente de nós, políticos. E por que 
ela fica descrente? É um episódio isolado o 
problema da legislação? Sim, é um episódio 

isolado. De repercussão? Sim, é de repercus
são. Mas, a população começa a entender que 
os políticos brasileiros costumam caminhar 
segundo o interesse do momento no interesse 
desse ou daquele partido, dessa ou daquela 
situação. É hora realmente, de se mudar. O 
Senado da RepúbUca, se a Câmara aprovar 
- o que não espero -,- o Senado deverá 
rejeitar esse projeto_com apoio de V. Ex' 

O SR. MAURO BEl'IEVIDES - Nobre 
SenadOf-ltarilar Franco, va:mos aguardar, en
tão a decisão da Câmara dos Deputados em 
tomo desta matéria, para que n6s aqui, a nível 
de Senado como- Casa revisora adotaremos 
um posiciol)amento. E vai ser sucitada inape· 
Javelmente outra questão de igual relevância 
que é a forma de disciplinar as eleições de 
1990. Eu não sei se V. &, nobre Senador 
Jtamar Franco, o Senador Jutahy Magalhães 
e os demais eminentes pares, aqui presentes, 
temos hoje condição de informar com abso
luta segurança e convicção, qual a data das 
eleições de 1990. A inte!J)ritação de dispo
sitivos constitucionais ainda não nos levou a 
qualquer tipo de conclusão. Fica a pergunta: 
-Será 3 de outubro? Será 17 de dezembro? 
Porquê? Porque o mandato dos atuais Gover
nadores está resguardado por um artigo do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. Eles terão mandato até dia 15 de março 
de 1991. Portanto, manterão íntegros o tempo 
e o espaço conquistados nas urnas de 15 de 
novembro de 1986. Mas há outra norma de 
caráter-permanEmte, que estabelece que a elei
ção se processará 90 dias antes do ténnino 
do mandato dos atuais ocupantes. A norma 
P.ermanente não alcançaria o pleito de 1990? 
E exatamente esta dúvida que remanesce no 
nosso espirita, e vamos ser chamados, no mew 
nor espaço cie tempo possível, a tornar isso 
explícito. Ao que sei, às portas da Justiça Elei
toral, do Tribunal Superior Eleitoral, batem 
consuhas de alguns Parlamentares, sequio· 

· sos por saber a manifestação daquela Corte 
especializada em tomo de interpretação cons
titudon.~, com espaço de tempo de _que dispo-
mos. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nabor Júnior) -
Nobre Senador Mauro Benevides, lembro a 
V, Ex' que o seu tempo está esgotado. Peço 
que conclua o seu pronunciamento. 

OSR.MAUROBEl'IEVIDES -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores vou concluir. 

Devemos já, sem qualquer tardância, sem 
qualquer tipo de protelação, de proscratina
ção, também elaborar as normas que vão dis
ciplinar as eleições de 1990, a fim de que 
não corra, como agora, com base no dispo-

sitivo transitório da Carta Magna tal fato, assisw 
tamos a isso, que gera dúvida, gera perplexi
dade, gera expectativa e a opinião pública re-
clamando de nós. legisladores, uma manifes
tação que a ela nunca se chega. 

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o meu 
apelo às Lideranças da Ornara dos Depu
tados e do Senado Federal, para que, exami
nando conjuntamente essas alterações, pos
sam dirimir todas as questões que agora aflcr 
ram nesse debate, e que seria uma home
nagem que prestaóamos sobretudo a 82 mi
lhões de brasüeiros, que vão exercitar em 15 
de novembro ou em 17 de dezembro, o direito 
de voto para escolher o Presidente e o \/ice
Presidente da República, e no próximo ano, 
em data a ser fixada, Governadores de Estado, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais, e 
wn Membro de _cada Estado nesta Casa do 
Çongresso Nacional. (Multo beml) 

(Durante _o _cJiscurso do Sr._ Mauro Be
heV/des, O Sr. POmPeu de Sousa, 3~ Se
cretário, deixa a cadeira da Presldênci11, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, Su
plente de Secretário.) 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOCISA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; na sessão plenária 
de quinta-feira passada deste Senado, vimos 
aprovado um projeto do Governo do Distrito 
Federal em regime de urgência, que têm, na 
própria ementa, wna indicação do seu signifi
cado, porque regulariza a situação de lotea
mentos irregualres, legalizando, portanto, as 
ilegalidades existentes na ocupação do solo 
da capital Federal. 

Por acasião da discussão da matéria, tive 
oportunidade de, brevemente referir-me ao 
absurdo que isso representa. Tentei, inclusive, 
evitar que, por wna votação apressada, por 
uma votação simbólica, como aconteceu, este 
Senado legalizasse as üegalidades. Aconteceu, 
entretanto, Sr. Presidente, que isso oc_orreu 
por força do artificio de se considerar matéria 
de urgência, e de tal urgência, que, se não 
fosse aprovada preferencialemente a Ordem 
do Dia deste Senado, a Ordem dia desta Casa 
da Federação BrasUeira ficaria obstruída até 
que sobre o projeto o Senado tomasse uma 
deliberação. E, ·assim, um assunto, um proble-
ma que vem Ocorrendo no Distrito Federal, 
praticamente desde que para cá se transferiu 
a Capital da República, portanto _a _28 anos, 
de repente, a sua apreciação assumiu uma 
urgência Urgentíssima, justamente quando 
terminava na Comissão do Distrito Federal
através de esc6lhos de toda ordem, de protela
ções, de obstruções procrastinações de toda 
ordem projeto de minha autoria que previa 
pressuposto, dlretrizes e c.onteúdo mínimo pa
ra que o próprio Executivo do Distrito Federal 
elaborasse wn plano-diretor para esta cidade, 
cumprindo, dessa forma, a mais elementar 
das obrigações estabelecidas pela Constib.J.i
ção Federal, quando estabelece a necessidade 
do plano~dii'etor para qualquer cidade com 
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mais de 20 mil habitantes, e t!mlos quase 2 
milhões. 

Tudo- nasceu, pois, da estranha coincidên~ 
cia dessa urgência tão atropeladora, sobre
vinda num projeto mandado ern 19 de agosto, 
que atropelou o outro apresentado no dia 16 
de fevereiro, o de n~> 2, apresentado a ·este 
Senado no primeiro dJa em que se pôde apre. 
sentar projetas a esta Casa. Esse acidente de 
percurso, poderia eu dizer, foi muito suspeito, 
e na oportunidade, o assirlalei na própria Co
missão do Distrito Federal, numa reunião que · 
não chegou a haver formalmente, por ausên
cia de quorum, a que estávamos presentes, 
além do seu eminente e zeloso_ Pre.sldente, 
o meu querido -conterrâneo e amiQ:o Senador 
Mauro BeneVides, eu próprio, o Senador Melra -
Filho e o Senador tiey Maranhão. 

Naquela reunião, Sr. PreSidente, -Srs. Sena
dores, fiz um breve pronunci~ryl~?nto que, acre
dito, deveria figUrar nos Anais desta Casa. Por_ 
isso mesmo, naquela quase reunião, ou na
quela reunião, ou naquela reunião quase infor
mal que então realizamos, pedi ao eminente 
Presidente, aqui presente, que dela me _desse 
cópia, para que aqui eu a reproduzisse. D~~ 

. eu, então: - - - · 

"Apenas gostaria de dízer que, se vol
tarmos a tratar desse assunto, trataremos 
postumamente. Se_ nãa, for atendido -
já não. fui atendfdo neSsa 'minha insis
tência corri V. EX- _;nO <:ipelo que vou 
fazer aqui, agora, ao Chefe do Poder Exe-
cutivo do Distrito Federal, porque consi
derQ um ato do mais puro arbítrio, quase 
que um capricha, diria mesmo um capri
chO, colocar em regime de urgência a 
proposição que S. Ex' apresenta. É um 
ato de autoritarismo, de ar.bftrlo, um capri
choso ato, porque não me parece - e 
nesse ponto não quero, _de maneira ne
nhuma, ser indiscreto, porque eu citaria 
testemun-ho de secretários .do Governa 
da maior respeitabiUdade, c.om os quais 
tenho conversada sobre esse assunto -
esse assunto não se reveste de nenhum 
sentido de urgência. A riãa ser que, pre
tendendo ele, como está, dito na sua pró
pria ementa, regularizar as irregularidades 
já cometidas, se queiram cometer novas 
irregularidades, com o manto não diáfano 
da fantasia, mas com o manto pétreo, 
com o manto de chumbo da absoluta 
irresponsabilidade oculta, o que, por aca~ 
so, possa estar havendo de novas irregu .. 
!aridades. para que o parcelamento -
não o parcelamento em beneficio dos po~ 
brezinhos. mas o parcelamento em bene-
fido dos pr!vllegiadozinhos - continue 
a ser feito, a deturpar e a aleijar o território 
do Distrito Federal, com a absoluta Iegali~ 
zação da ilegalidade. Ê issoM." 

O Sr. Rachld Saldanha Den:i- Pennite 
V. Ext um aparte? 

O SR- POMPEU DE SOUSA- Eu gos
taria de terminar este texto, se V~ Ex~ me per~ 
mite, e, logo em seguida, darei o aparte. 

"É isso que s~ pretende, Sr. Presidente. 
Estão Pretendendo atrop-elar o meu pro~ 
jeto; dê n~ 2, que é de 16 de fevereiro, 

- pelo- qual se propõem, não um plano-
díretor mas diretrizes e bases para um 
plano .. diretor. S!o pressupostos indis
pensáveis para um plano-diretor, mas 
que estabelecem que qualquer alteração 
do statu quo atual da ocupação do territó
rio do Distrito FederaJ, do solo do Distrito 
Federal, s6 se poderá fazer, daqui por 
diante, aprovada o meu-projeto, mediante 
lei e não mediante o arbítrio individual 
de um funcionário da Presidência da Re-

- pública, porque Governador nomeado 
não é mais do que um funcionário da 
Presidência da Repúbllca. Então, é o arbí
trio instalado sabre o arbítrio. E isto, o 
povo do· pistrit9 Federalsente .. se na obri
gação de repudiar. De forma que eu, da
qu~ diriJo, como Senador da República, 
como Membro desta Comissão, como 
Membro da Mesa do Senado, um apelo 
a S. Ex' o Sr. GOveri-tador para que des-
minta todas as suspeitaS que se ocultam 
por trás d~ssa sua insistência em colocar 
em i'egíme de urg~ncia o que não é ur
gente de maneira nenhuma. Só seria ur~ 
gente para ates inconfessáveis e para in

. ter~_aáes inconfessãveis. Que S. EX- abra 
ffiâo desSa Urgência, que S. Ex!- dê uma 
demonstração de.honestidade, que se de
ve exigir do homem público, abrindo m~o 
de$58 urgência, porque essa urgência vai 
obstruir a própria Ordem do Dia do Sena
do Federal, que tem assuntos da maior 
importância e da maior urgência a s_erem 
debatidos e resolvidoS. 

Era o que tinM a cfu.er a V. Ex"" 

O Sr. Rachld Saldanha Deni -Permite 
V. Ex' um aparte? 

O SR- POMPEU DE SOUSA- Dou a 
palavra a V. Ex" para um aparte, nobre Senador 
Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr- Rachld Saldanha Derzl - Nobre 
Senador Pompeu de Sousa, V. ~ acha que 
o projeto. que apresentou solucionaria todos 
os proble":Jas do Distrito Fed~ral? 

Ó SR- PoMPEU DE SOUSA- Absolu
tamente! Apenas evitaria que se cometessem 
novos atentados, novos aleijôes. 

O Sr_ Rachld Sald~~Ma Derzl - Aqui, 
o Senador Máurício Corrêa, do Distrito Fede
ral, declarou que apresentou dezoito emendas, 
e V. EX' aprovou dezesse~ Qu~ dizer, era 
um projeto trái:tsformado em proposição po
lítica. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Não ê 
verdadeJ S. Ex' apresentou duas emendas, e 
aceitei uma. Consulte V.~ os-Anais desta 
Casa. V. ~ está sendo traído pela memória. 

OSr.RachidSaldanhaDerzi-Voucon
sLJ)tar, S. EX' decla.rou que, das dezoito emen
das, V. Bel' aprOvou dezessete e que o projeto, 
então, era uma perfeição. · 

i 

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. EX' 
está sendo traído pela memória. O projeto não 
era nenhuma perleição; ele apenas estabelecia 
pressupostos para que o próprio Governo do 
Distrito Federal elaborasse um plano-diretor; 
mas, enquanto esse plano-diretor não fosse 
implantado, não se cometessem novos atentak 
dos, atentados esses baseados exclusivamen~ 
te no arbítriO pessoal do Governador e não 
em novas leis. Porque, indusive, a dificuldade 
criada, pelo meu projeto, aos aleijões, era tal 
que até mesmo novos aleijães só poderiam 
ser criados por projetas de lei, nunca pelo 
aiDitrio pessoal de quem quer que seja. Era 
esse o sentido. -

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Mas o 
Governo, naturalmente, com as dificuldades 
que estavam no seu -projeto, mandou um proR 
jeto técnico para cá, exclusivamente técnico, 
para dar ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Um pro
jeto que não tem nenhuma urgência ... 

O Sr. RachJd Saldanha Derzi- uma 
solução o mais rápido possível a esse probJe, 
ma que está afligindo a população do Distrito 
Federal 

O SR. POMPEU DE SOUSA-Sr.Sena~
dor, uma situação que-existe há vinte e tantos 
anos, de repente assume essa urgência_ urgen~ 
tíssirna - convenhamos que essa urgência ... 

O Sr. Raçbld Saldanha Derzl - Mas foi 
aprovada. Vamos, primeiro ver os resultados, 
para depois criticar. Sein esp-erar os resi.dta-
dos, não deve!TIOS _criticar. · 

O SR- POMPEU DE SOUSA- O que 
eu quero dizer, nobre Senador Rachid Salda
nha Derzi, é _que, na verdade, esse projeto, 
aProvado por nós, já começa a criar dificul
dades ao própria Sr. Governador. E nós esta
mos sendo informados, pelos jornais, de que 
S. Ex' está pensando, talvez, em não profl'!ul
gar o projeto, ou, então, se não vetá-lo total
mente, pelo menos vetar parcialmente. É a 
ínformação que os jornais estão dando, com 
declarações da Sr. \!ice-Governador Wander
Jey Vallin. É que ao projeta original, que já 
era, como acabo de dizer, taticamente um alei
jáo, foi acrescentado oÚtro aleijão, pelo qual, 
ao invés de os !ateadores - isto é, aqueles 
que avançaram em terrenos privados ou terre
nos públicos, que ocuparam ilegalmente esR 
ses terrenos e, depois, os lotearam-, ao invéS 
desses !ateadores arcarem com os ónus da 
instalação dos lotes. da legalização dos lotes 
são ónus altíssimas para implementação dos 
serviços póblicos ne_cessáríos, ao invés de es
ses criminosos- porque é um crime previsto 
na lei e que pode levar até à prisão por 5 
anos- arcarem com esses ónus, os compra
dares4 isto é, as vítimas que compraram acre
ditando que estavam realizando uma opera
ção legal, que estavam comprando algo nor
maJ e legitimo é que devera o _arcar com esses 
ônus, que, realmente, vão, assim, atingir as 
vítimas e não os autores das ilegalidades. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. EX" 
um apartE:, nobre Senador? 
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O SR. POMPEU DE SOUSA - Darei 
o aparte, logo em seguida, nobre Senador. 

Isso __ está nos jomais.__Naqueia ocasião, tive 
oportunidade de, aqui ll'lesmo neste plenário 
-já tendo~me manifestado antes na própria 
Comissão, ab'avés do pronunciamento que 
acabo de ler-, dirigir ao Sr. Governador um 
pelo, no sentido de que desistisse da tal urg~n
cia atropeladora, perturbadora, tumultuadora. 
S. Ex" não o fez, creio que nem teve tempo 
para fazê-lo, porque, entre a sessão em que 
o assunto foi aqui discutido e a sessão _em 
que teve que ser aprovado, sem a própria au
diência da Comissão do Distrito Federal, me· 
diaram 24 ou 48 horas, não me lembiObem. 

De forma que, agora, s6 me cabe, realmen
'te, dirigir outro apelo a S.~ o Sr. Governado i' 
do Distrito Federal, e este apelo é no sentido 
de que faça, reaJmente, aquilo que está sendo 
anunciado pelos jornais; que S. Ex' vete par
cialmente ou, até, preferiVelmente, aponha ve
to total ao projeto e mande um projeto de 
lei meditado, estudado e que permita a este 
Senado estudo e meditaçáo, para que, assim, 
se aprove uma lei exata, correta, insuspeita, 
cristalinamente voltada para os interesses do 
Distrito Federal e para os interesses dos mora
dores e até dos compradores desses lotes. 
Devo acrescentar, nobre Senador Rachid Sal
danha Derzi, que não defendo uma atitude 
contrária à situação dos compradores; pelo 
contrário, até defendo os compradores que, 
de boa fé, foram induzidos a uma compra, 
a compra de algo eivado de ilegalidade. Os 
juristas diriam que caberia uma aiegação de 
evicção, se não me engano - eu não sou 
jurista; quem é jurista, aqui, é o nobre Presi
dente da Corrússão -, porque ess_es compra
dores, que são numerosOs, cerca de 40 mil, 
segundo declaração do Presidente _da Amparo 
-Associação dos Moradores e Proprietários 
de Áreas Rurais do Distrito Federal -, foram 
induzidos em erro. Esses 40 mil, enganados 
por umas poucas·dezenas de espertalhões que 
se apropriaram de território público e território 
privado para esse negócio _escuso, devem ser 
protegidos contra os espertalhões. Por isso 
é que dirijo este apelo ao Sr. Governador do 
Distrito Federal. 

O Sr. Mauro Benevfdes - Permite-me 
V. Ex! um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Ouço 
V. Ex!', com muito prazer, meu amigo e Presi
dente da nossa Comissão de Distrito Federal, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Sena· 
dor Pompeu de Sousa, desejo oferecer à Casa 
o. testemunho do empenho de V. EX, no sen
tido de que apredássemos, com debate am• 
pio, o projeto de lei do Governado~_ Joaquim 
Roriz, através do qual é-pretEmd(da a regulari
zação, a desconstituição dos parcelamentos 
urbanos, quer sob a condição de loteamento 
ou de condomínios. Recordo, inclusive, que 
essa candent' exortação de V. Ex', há pouco 
lida, foi por nós assistida embevecidamente, 
porque víamos, no seu entUsiasmo e nas ra~ 
zõesaliinvocadzs. o deseJo de ouea Comi::;ão 
do Distrito Federal arnPliasse- o debélte em 

tomo -de uma questão, sem dúVida alguma 
momentosa, de_conotações polêmkas e que 
reclamava, dos vinte e um Seríadores da Co
missão do Distrito Federal, se debruçass_em 
maís apuradamente para que, de wn estudo 
aprOfundado, resultasse proposta viável, capaz 
de ser aceita sem restrições pelo Plenário do 
Seilcido e, sobretudo, pela comunidade brasi
liense. Se já ago.ra ofereço o meu. testemunho 
a V. EX' quanto ao seu empenho, na sua atua
ção firme, coerente, decidida, reclamando 
exatamente que se demovesse o Governador 
da utilização _daquele rito de urgência, previsto 
nã Resolução n"' 157, de 1988, resolução por 
cujáelãboraçáo não fomos responsáveis nem 
V. ~. nem eu com a dignidade que lhe é 
PeCUliar, deixasse muito dará que, de minha 
parte, como Presidente da C6missão do Dis
trito Federal, foi feito Um esforço ingente no 
sentido de reunir, na terça-feira, o que não 
foi possível, por falta de quorum, na quinta
feira por igual _razão, e atê na sexta-feira, às 
11 horas _- V. Ex' lá presente com os Sena
dores Meira Filho e Ney Maranhão-, realiza_r.. 
mos um tour de force. no sentido de garantir 
a manifestação da Comissão do Distrito Fede
ral, antecendendo o exame da importante ma
téria pelO Plenário dei SenadO. Aliás, há falha 
no nosso PfQjeto de Regimento, que não pos
sibilita aquela flexibilidade que tem o Plenário 
do Senado de iniciar a discussão sem o quo
rum indispensável da maioria absoluta dos 
presentes. Sabe_ V. Ex!' que as Comissões s6 
abrem seus trabalhos <JUando presentes 11 
dos 21 integrantes, como no caso da Comis
são do Distrito Federal QJando não estão 
presentes os 11 Senadores, Obviamente, não 
temos condições sequer de iniciar a discus
são, o debate em tomo das matérias incluídas 
em pauta. Da mesma forma como afirmei 
aqui, quando se dlsc4tiU o Pfçijeto de Lei n"' 
34, do Sr. GOveritador Joaquim Rorlz, desta
quei, pela relevância, pela importancla, pelo 
contorno legislativo claro! o projeto de V. Ex', 
que recebeu o n9 2 na Comissão do Distrito 
Federal, e que, lamentavelmente, até hoje nao 
foi discutido e votado como desejáyamos, por 
razões que extrapolaram a vontade do Presi
dente da Comissão, que incluiu o projeto, s~ 
a dos trabalhos da Comissão do Distrito Fede-
ral. Cotn estes esclarecimentos, pretendo tam
bém responder, neste aparte a V. ~ a uma 
aleivosia descabida e despropositada, inserida 
numa matéria, hoje, no Correio Braziliense,em 
que se me atribui a responsabilidade de, aqui, 
neste Plenário, não ter declinado, com abso
luta precisão, o posicionamento adotado por 
várias entidades do Distrito FederaL Hoje, me 
dirigi ao primeiro signatário da nota, o Presi
dente da Contag, comunfcando que lhe estava 
enviando, naquele momento, as notas taqui
gráficas do meu pronunciamento nesta tribu
na, quando, com absoluta fidelidade aos fatos, 
anunciei a listagem das entidades convocadas 
e mencionei expressamente algumas delas, 
que, com documentos em meu poder, haviam 
adotado essa ou aquela atitude, no que diz 
respeito à aprovação ou r~eis;ão do P~jeto 
nl 34, orlQ1náriá de mensagem do Governador 
Joaquim Roriz. Pcrlanto, aqui, anunciei a posí-

ção contrária da Confederação dos Trabalha
dores na Agricultura, mencionei o Sindicato 
dos arquitetos, o Sindicato dos Engenheiros, 
enfim, todos aqueles que se manifestaram ex~ 
pressamertte tiveram referência da minha par
te. E não seria eu, Presidente da Comissão, 
que iria negar essa informaçãO ao Plenário; 
eu a dei com absoluta clareza; as notas taqui
gráficas desafiam qualquer contestação. Es
pero que essas mesmas entidades, vindo a 
público, procedam à retificaçao de uma inter
pretação equivocada em tomo da minha posi
ç!o em relação ao assunto. Espero ainda, no
bre Senador Pompeu de Sousa, que o projeto 
de lei de V. fX!', embora aprovado numa se
gunda etapa, possa corrigir falhas ou omis
sões ou erros porventura constantes do Pro
jeto n"' 34, e, com isso, pOssamos favorecer 
aqueles parcelamentos urbanos, realizando ou 
a sua regularização ou a sua desconstituição, 
como pretendeu também o Projeto Jl9 34, en· 
viado a esta Casa pelo Governador Joaquim 
Roriz. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nabor Júnior) -
A Mesa lembra ao nobre Senador que o seu 
tempo já está ultrapassado em quatro minu· 
tos. 

OSR. POMPEU DE SOUSA-Sr. Presl· 
dente, eu pediria a V. Ex' a benevolência que, 
às Vezés,. itessa Presidência tenho-que exercer, 
apenas para responder brevemente ao neces
sário aparte do eminente Colega, do eminente 
Presidente da Comissão do Distrito Federal. 
dando o meu testemunho, até desnecessário, 
da sua ina~cável correção, não_ apenas no 
episódio, mas em toda a sua vida pública. 
V. Ex', nobre colega, está acima de qualquer 
suspeita nesse terreno de conivência com ati
tudes menos dignas. 

Na verdade, tomei conhecimento da nota 
a que V. Ex~ se refere, por um telefoilema 
seu, hoje de manhã; nota que mandei atê foto
copiar. 

Verifique que talvez haja um equívoco; co
mo V. Ex' díz; -€ ciUeStão de interpretação. Pare
ce que a tal nota - que é da Confederação 
NadonaJ dos Trabalhadores na Agricultura, do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasí
lia, do Instituto de Arquitetos do Brcisil- DF, 
do Presidente do Sindicato dos Arquitetos do 
Distrito Federal, do Presidente do Sindicato 
dos Arquitetos do Distrito Federal, do Presi~ 
dente do Sindicato dos Engenheiros do Dis· 
trito Federal-o que ela acentua, dependendo 
da interpretação, é que a referência que· V. 
Ex' fez ao_ conteúdo dos pronunciamentos de
les foi apenas uma menção desse pronWlda
mento, seffi qualquer relação com o seu con
teúdo, enquanto que teria feito, talvez, nos pro
nunciamentos contrários, referência ao con
teúdo. 

Confesso a V. Ex' que não acompanhei isso 
com exatidão, mas parece que é esse o equf
voco de que trata. Estou convencido de que 
as entidades realmente usaram de uma lin
guagem L'ladequada, referindo-se a V. ~. tal· 
vez tendo sido levadas a um equfvoco, _em 
função dess'3 situação. 
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O Sr. Mauro Benevides- Eu reálmente 
ditiéi a V. EX'f;-apenas para atender à Mesa,. 
que recomenda o término do brilhante e opor~ 
tuna pronunciamento de V. Ex", que, no que 
diz respeito ao Sindicato dos Traba1hadores 
Rurais e à Contag, eu li tre_chos do oficio. Evi
dentemente, de todos. eu só pude ler um pe
queno trecho, porque, se fosse ler os trabalhos 
enviados, inclusive o -_do Secretário de Gover
no, com três volumes, eu ainda estaria lendo 
na tarde de hoje aquele documento enviado 
pelo Governo do Distrito Federal. 

O SR. POMPEU DE soaSA- É o que 
estou dizendo: tudo não passa de_um equívo
co, nobre Senador, no qual apenas é de la
mentar-se que V. Ex" nãO tenha sido tratado 
com o respeito que merece~ 

Sr. Presidente, concluo dizendo o seguinte: 
não sou contra a situação dos compradores 
que foram induzidos em erro adquirindo o 
direito de posse _de terras que não pertenciam 
aos vendedores. 

Portanto, faço um apelo ao Sr. Governador 
para que, pelo menos nesse ponto, restaure 
a dignidade neste Distrito Federal, para que 
os autores da ilegalidade sejam, pelo menos 
eles os onerados com todas as despesas que 
caibam para a regularização desses terrenos 
e não as 40 mil pessoas adquirintes que foram 
induzidas em erro nesse_ verdadeiro c_onto-do-
vigárfo. _ - -

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE!YADO
RES' 

Mário fo1aia -Aureo Mello- Odacir Soares 
-O lavo Pires - Almir Gabriel-Jarbas Pas
sarinho - Moisés Abrão -João Castelo -
José Agripino - Lavoisier Maia - Mansueto 
de Lavor- Jutahy Magalhã_es- Gerson Ca
maw -João Calmon - Maurício Corrêa -
Meira Filho- Gomes Carvalho-Silvio Na me 
- Carlos Chiarem. -- · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência comunica ao plenário que a Co
missão Diretora aprovou, em reunião de 31 
de agosto último, os Requerimentos n9 ' 415, 
423 e_ 435, de 1989, dos Senadores Jutahy 
Magalhães, Fernando Henrique Cardoso e 
Carlos Alberto, de informações solicitadas aos 
Ministros da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, da Pr~vidência e As
sistência Social e da Fazenda, respectivamenA 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência recebeu, do Presidente do Tribu
nal de Contas da União, atendendo ao dispos
to no art. 71, § 49, da Coristituição -Federal, 
o relatório das atividades daquela corte con~ 
cementes ao segundo trimestre do exercício 
de !9S9. 

A matéria será despachada à Coni:Issão de 
Assuntos Económicos. sem prejuízo da sua 
apreciação pela comissão mista permanente 
de senadores e deputados a ser constltufda 
com base no art. 166 da Carta Magna. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência comunica ao plenário que, nos 
terinos do art 41, in fine, do Regimento Inter
no, deferiu os Requerimentos n9" 451 a 4.57, 
de 1989, dos Senadores João Menezes, Màr
condes Gadelha, Leite Chaves, Rúy Bacelar, 
Rachid Saldanha Derzi, Edisoo Lobão e Hum
berto LUCena, respectivamente, de licença pa
ra se ausehtarem dos trabalhos da Casa, pelo 
prazo máXimo de 2.? dias, a partir de 31 de 
agosto, a fim de participarem da octogésima 
segunda conferência interparlamentar, em 
Londres. As referidas proposJções foram lidas 
na sessão de 30 de agosto e não foram vota
das, naquela oportunidade e na sessão subse
qüente, por falta de quorum. 

-o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, offdos que serao lidos pelo 
Sr:, 19 Secretário. - -

São lidos os seguintes 

--cOMISSÃO DE ASsaNTOS SOCIAIS 

OF. N"• 6189 . 
J~xasílla. DF, 30 de agosto de 1989 

Senhor-Presidente, 
Nos termos do§ 39 doart. 91 do Regimento 

lntemo,-com a- redação dada pela Resolução 
n9 18, de 1989,- cOmunico a V. Ex!' que esta 
Coniissã.o aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador João Calmon, concluindo favoravel
mente ao PLS n9 25/89, que "dispõe sobre 
a concessão de bolsas de iniciação ao trabalho 
a menores assistidos e dá outras providências, 
na reunião de 16-8:-89, por 12 vOtos favoráveis. 

Na opOrtunidade-renovo a V.~ nleus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador José lgnáclo Ferreira, Pfesjdente. 

Of. n• S/S9-00 
Brasília, DF, 30 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do§ 3~ do art. 91 do Regimento 

Interno, cotn a redação dada pela Resolução 
n9 18, de 1989, comuni~o a V. Ex" que esta 
COmissão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Jarbãs Passarinho, concluindo favo
ravelmente ao PLS n9 126/89, que "altera a 
redação da Lei n~ 7.729,_de 16 de janeiro de 
1989, que "cria juntas de conciliação e julga
mento nas regiões da justiça do trabalho, defi
ne jurisdições e dá outras providências", para 
introduzir dispositivos na forma que especifica 
e menclona", na reunião de 16-8··~39. por 12 
votos favoráveis. 

.Na oportunidade renovo a V. Ex!' meus pro
testos de elevada estima e _consideração. 

Senador José /gnáclo Ferreira, Presidente. 

01. n• 9/S9~CAS . 
Brasília, DF, 30 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
_Nos termos do § 39 do art 91 do Regimento 

Interno, corn ã redação daaa pela Resolução 
n9 18, de 1989, comunico a V. Ext que esta 
Comissão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Carlos Chiarelli, concluindo favora· 
velmente, ao PLS n9 195/89, que "dispõe sobre 
o Sistema Unificado e Descentralizado de Saú-

de (SUDS) estabelecendo critérios de distri
buição e formas de repasse direto de recursos 
dele oriundos às Prefeituras Municipais e dá 
outras providências", na reunião de 16-8-89, 
por 12 votos favoráveis. 

Na oportunidade renovo a V . .Exf meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador José !gnácfo Ferreirc:t Presidente. -

Of. n~ 7189 
- Brasília, DF, 30 de agosto de 1989 

Séhhor Presidente: 
Nos termos do§ 3~ do art 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
n9 18, de l 989, comunico a_ V. EX' que esta 
CorrUssão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Francisco Rollemberg, concluindo 
contrariamente, quanto ao mérito da matéria, 
ao PLS n9 70/89, que "disciplina a prestação 
de assistência sacia] a pessoas idosa, por entiA 
dades públicas ou privadas, e dá outras provi
dências". 

Na oportunidade renovo a V. Ex!' meus pro~ 
testes de ele~da estima e consideração. -
Senador José Ign~do Ferreira, Presidente. 

(0 Sr. Nabor JtínioÍ', Suplente de Se
cretário; defx;J_ a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pompeu de_ Sou
sa, 3• Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência ao .expediente que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao plenário 
que, nos termos do art 91, §§ 39 a 6~ do regi
mento interno, depois de publicada a decisão 
da Comissáo do Diário do Congresso Nado
na!,abrir-se-á o prazo de 72 horas para interpo
sição de recurso, pon1m décimo da compo
sição da casa, para que os Projetes d~ Lei_ 
do Senado n~ 25, 70, 126 e 195; de 1989, 
sejam apreciados pelo plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição .de 
recurso. os Projetas de Lei do Senado n~s 25, 
126e 195,de 1989,serãoremetidosàCâmara 
dos Deputados e _o _de n9 70, de 1989, ·ao 
arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, çomunicação que será ]ida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Br:asma, 31 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Tenho o prazer de indicar a V. ~o nome 

do Senador Antônio Luís Maya para, como 
representante do PDC, compor a Comissão 
Temporária do Código de Menores. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
~ protestos_ de estima e consideração. -
Senador MoiséS Af?rão, Líder do PbC. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Fica feita a designação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-;-_Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa~s_e à 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n~ 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me-
nezes e outros Senhores Senadores, que 
a1tera os prazos estabelecidos no § 6~ do 
art 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrlto Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sob ri' 145, de 1989, 
-Da Comissão ·rempar5ria, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 

A discussão da matéria foi encerrada em 
sessão anterior. 

Em obediência ao disposto no art. 168, do 
Regimento Interno, não se procederá à vota
ção de proposições nas sessões de segunda 
e s_exta-feiras. 

Assim sendo, a matéria permanece na Or
dem do Dia em fase de votação até amanhã, 
quando esta poderã ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item2: 

Projeto de Lei da Cârriara n~> 137, de 
1984 (n~ 294n9, -na Casa de origem), 
que altera a re_dação do caput do art457 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei IT' 5.452, de 
1 ~ de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
11? do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da COmissão de Coilstitulção, 
Justiça e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 137, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Câmara n~' 139, de 
1984 (n• 42Bn9, naCasade origem), 
que dispõe sobre a supressão do art 555 
e suas alíneas da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n"' 5.452, de 1~> de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art 334. alínea 
c do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmãra- n~' 139, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicaÇão 
à Câmara dos Deputados. 

" O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-
sa)-ltem4: 

Projeto de Lei da Ct~mara nç 145, de 
1984 (n' 486n9, na: casa ·ae--Origem), 
que acrescenta § 3"' ao art. 59 da Canso-

lidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 19 de maio 
de 1943. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a~ do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 !)a,_ de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 145, de 1984. 
(P,ausa) 

Não havendo oi;>Jeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos neputados. 

· Õ SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item5: 

Projeto de Lei do Senado h9 378, de 
1985-DF~-de iniciativa da Comissão do 
Distrito Federal, que retificã, sem ônus, 
a Lei n9 7 277, de 10 de dezembro de 
I 984, que "estima a Receita e fiXã. a Des
pesa do Distrito Federal para o exerddo 
financefro de 1985". -

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
c do Regimento Interno, e conforme do Pare
cer n' 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuiÇão, Justiça e Qdadania, declara prejudi· 
cado o Projeto de Lei da Câmara n~ 37_8, de 
1985-Df. (Pausa.) ' · - · 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_.... Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÁES(PMDB:._ 
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sç._ Pre· 
sidente, Srs. Senadores, trago, hoje, a debate, 
uma questão que considero oportuna, e que 
foi abordada com grande eficiência pelo Sena
dor Marcondes Gadelha, a respeito da classe 
mé~, da política económica brasileira, em 
geral, e da questão salarial. 

Antes de tratar desse assunto, entretanto, 
gostaria de abordar, ainda que ligeiramente, 
a questão levantada há pouco pelo Senador 
Mauro Ben_evfdes, a propósRo da lei eleitoral. 

Espero que ninguém comem-a injustiça de 
considerar que meu posicionamento contrário 
a esse projeto de lei que introduz modificações 
na Jei eleitoral, ora em discussão na Câmara 
Federal, tenha alguma relação com alguns 
dos candidatos à Presidência da República. 
Não! Meu compromisso é outro, Sr. Presiden
te. 
_ o"qtae_ot::õrre e que riãó a-Ceito Cas~ísrllOsJ 

Não aceito essa idéia de ficannos aqui, como 
bem lembrou o Senador Mauro Benevides, 
sem sabermos, a essa altura dos aconteci
mentos, como vai ser a cédula eleitoral na 
próxima eleição. 

Isso não pode mais acontecer no Brasil. Não 
é possível que fiquemos mudando a lei eleito
ra1 às vésperas das eleições. TemoS que lutar 
contra isso. Esse é meu compromisso. E na 
minha vida pública, que já vai longe, até meus 

adversários na Bahia reconhecem que jamais 
faltei a um compromisso político. Nunca! 

Assim sendo, Sr. Presidente, é com prêcicu
pação que retomo um tema óbvio, já tratado 
aqui: temos a obrigação de preparar, este ano, 
a legislação eleitoral para o próximo ano, pois 

- não se deve_ mexer em lei eleitoral, no próprio 
ario ele.itorid. Mas Vamos fazê-lo? 

TeiTioS que acabar com esse meu hábito 
de deixar as decisões todas para o (llti_mo mo

-- menta e, na última hora, ficannos correndo, 
tentandO -\rotar; inas sein ao _menos saber o 
que estamos VOtando. , _ 

Sr. Presidente, sei que Tifu;-deV€r0os-dar 
armas aOs inimigOs do Coõgre:sso. Não deve
mos ficar a todo instante repetindo e criticando 
os nossos próprfos erros. Entretanto; há mo
mentos em que- é preciso fazê-lo, sob pena 
de perdermos de vista nossa~_obrigações. 

Temos tempo de sobra para votarmos a 
Lei Eleitoral para o próximo ano. Mas o tempo 
vai passando e não chegamos a conclusão 
nenhuma. 

Nós, os senadores, ficamos sempre eSpe
rando que a Câmara prepare o projeto. Por 
que não iniciamos-o procesSO legislativo rio 
Senado? - - -

É vetdade que, sempre que tornamos a -ini
ciativa, ela não é muito bem recebida pela 
Câmara, é acaba acontecendo alguma coisa, 
como o-ocorrido com relação ao Código de 
Defesa do Consumidor, para o qual foi criada 
uma Comissão Mista. 

Or:a, Sr. Presidente, essa ComisSão' Mista 
não poderia existir! Ela é ilegal, ilegítima e 
inconstitucional. 

Temos qUe ter a rêsponsabilidade dos nos
sos atos, a consciência das nossas obrigações. 
Terrlós qUe nleditar, raciocinar, fazer as refie

-Xões necessárias sobre as matérias que nos 
-cabe-de~berar. Temos que votar a lei eleitoral 
para as eleições de 1990, repítõ. E, no entanto, 
em face das eleições de 1989, estamos às 

--vésperas do chamado recesso branco, que 
é outro absurdo! 

Por mais que as Mesas da Câmara e- do 
Senado nã6-aceitem o recesso brãnco, e -com 
razão, dentro em pouco estaremos sob sua 
vigência. Note, Sr. Presidente, se na quihta· 
feira é feriado, temos feriado a semana inteira 

São maus hábitos que tenho que criticar, 
Sr. Presiderite, pois, para exigirmos respeito 
às nossas irtividades, temos de ter a hombri· 
dade, a altivez de reconhecer e apontar nossos 
prõprios errôs. Oxalá nossos companheiros 
aceitem essas críticas e comecem a campa· 
re~ à~ votações. 

O Sr. Gomes Carvalho- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, permite-me um aparte? 

O SR: JoTAHY MAGÁLHÃES-:_: Com 
todo o prazer, Senador. 

O Sr. Gomes Carvalho -Quero -dizer 
a V. EXf' que r'noito me agrada ouvir- de V. 
Ex" pronunciamento com relação ao recesso 
branco, porq(le_ me ptonuliciei, aqui, na senia· 
na passada, exatamente sobre esse tema e 
não me convence o que se diz, sutilmente, 
na imprensa, e se diz nos corredores das duas 

·~ 

' 
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Casas desse recesso, sob o pretexto de eleger
mos o novo Presidente da República. Corno 
sabe V. Ex', esta é uma eleição solteira, que 
será decidida pela míctia eletrônica, sem os 
comícios e, por conseguinte, temos a respon
sabilidade de votar as leis complementares. 
É muito oportuno que V. Ex*, com seu passado 
politico, com sua tradição, com o seu carisma 
e com a sua permanência nesta Casa, que 
aprendi a respeitar e a admirar o mesmo tem
po, venha aqui e coloque com multa clareza 
este tema. Por certo, o seu pronunciamento 
terá melhor repercussão que o meu teve na 
semana passada. 

O SR. JUIAHY MAGALHÃES- Agra
deço a V. Ext a solidariedade, mas posso afir
mar com segurança que meu pronunciamen
to não terá repercussão maior nem melhor 
que o de V. Ex'. Terá a mesma repercussão, 
qual seja: nenhuma 

Fica apenas a nossa consciência tranqülla, 
por termos abordado a questão. 

Por sinal, sei que é desagradável eu ficar 
aqui levantando esses problemas. Mas não es
tou aqui para agradar ninguém, a não ser 
aqueles que me conduziram a esta Casa, com 
o compromisso de ser Constituinte. E eu fui 
Constituinte] Estive presente em todas as vota
ções, defini-me sobre todas as questões colo
cadas em votação, cumprindo o compromis
so de ser Constituinte. E eu fui Constituinte! 
Estive presente em todas as votações, defini
me sobre todas as questões colocadas em 
votação, cumprindo o compromisso que as
sumi ern praça pública. Se votei certo ou erra
do, não sei, mas votei de acordo com a minha 
consciência. 

Desse modo, Sr. Presidente, fico triste, real
mente, ao ver que nós, aqui, não votamos 
as matérias em tempo. Volto à questão da 
lei eleitoral. Há quanto tempo isso se discute 
na Câmara? Há quanto tempo as lideranças 
buscam um consenso? De repente, resolvem 
votar e a matéria vem para cá, com apena:s 
doze horas para votarmos. E sem ·que posSa
mos fazer alterações, pois, caso contrário, o 
projeto tem de voltar à Câmara, e aí a alegação 
é de não haverá tempo para se fazer o que 
é necessário. 

Ora, Sr. Presidente, isso é brincadeira. Per
gunto a V. Ex', que é um dos maiores e mais 
perfeitos autores de projetos de lei, quantos 
projetas conseguiu aprovar aqui no Senado? 
Quantos estão hoje parados na Câmara? 

É um defeito nosso, que temos de reconhe
cer. Não damos condição de aprovação de 
projetes de nossos próprios companheiros, e 
depois achamos ruim quando o Executivo 
manda-nos uma mensagem com o mesmo 
conteúdo de propostas de parlamentpres. 

Essas coisas, nós, que temos vivência parla
mentar, sabemos que são verdadeiras, pois 
isso acontece e todo instante. 

Lembro que, segundo consta, Niemeyer 
deu esta forma ao teta deste salão vazio para 
evitar que transbordasse para fora muita coisa 
que seria discutida. Enquanto que, na Câmara, 
tudo tem que ser passado para a opinião públi
ca, nós aqui somos mais velhos e, pelo menos, 
aparentemente, mais comec:Hdos. 

É certo que, quando vejo o Senador Pom
peu de Sotisã ao lado de V. Ex'-, concluo que 
nem todos nós somos quietos, também temos 
os nossos irrequietos nesta Casa. 

Mas vamos, cada um de nós, para nosso 
Gabinete, pensar, meditar, para ver o que po
demos apresentar em beneficio daqueles que 
nos trouxeram para cá. 

Sr. Presidente, sou testemunha da preocu
pação de V. Ex9 para que nós cumpramos 
nossa obrigação constitucional, votando aqui
lo que temos que votar. Está difícil, mas com
pete a nós, àqueles que estão sempre procu
rando mostrar que o Congresso tem uma mis
são fundamental a cumprir, continuarmos tra
balhando para isso, agregãndo o número de 
parlamantares necessário para votarmos nos
sas matérias. 

Vamos ver quantos dias teremos o item 1 
na pauta da Ordem do Dia; quando teremos 
45 senadores para votar essa matéria. 

Espero que consigamos atingir esse obje
tivo com brevidade. Que minhas palavras in
conseqüentes levantam o ânimo. ou, mais que 
isso, despertem a revolta dos ausentes e pos
samos, com isso, dar seguimento aos nossos 
trabalhos. 

Retomo, agora, o assunto principal de meu 
pronunciamento. 

O ilustre Senador Marcondes Gadetha, Uder 
do Pfl. no Senado, subiu à tribuna para mais 
uma missão, senão impossível, certamente di
fícil. Fê-lo, por certo, pela lealdade que dedica 
a seu Partido, hoje um frágil pilar de susten
tação do agonizante Governo do Presidente 
José Samey. Mas, há de convir o prezado cole
ga, homem de conhecimentos profundos so
bre o processo de desenvolvimento brasileiro, 
com vasta formação intelectual, que o tema 
de seu elogio ao GovernO ....:.:.. a situação da 
clase média -, não foi devidamente anali
sado. 

Tenho me dedicado à questão da classe 
média no Brasil, porque estou certo de que, 
tal como em 1945, em 1'964 e na mobilização 
das "Diretas já", em 1984, ela terá um papel 
decisivo nas próximas eleições presidenciais. 
tia sociedade de mass_as em que estamos 
mergulhados, os formadores de opinião cons
tituem uma categoria importantissim~ do pro
cesso polftlco. Trata-se de jornalistas, advoga
dos, professores, artis_tas, gerentes e execu
tivos de órgãos públicos e privados que lidam 
com centenas e até rrillhares de pessoas, gran
jeando-lhes a confi~nça e influenciando-lhes 
decisões. Isto, sem 4úvida,já se faz sentir. no 
ascu~ento da opinião pública que, dentro 
em breve, decidirá os destinos da Nação. Estes 
milhões de profissJonafs e pequenos e médios 
empresários constituem o cerne da nossa 
classe média que cimentam a ordem social 
e imantam a nacionalidade. 

FIZ, a 11 ae maio passado, extensa reflexão 
sobre a questão da classe média no Brasil, 
expressando minha esperança de que ela se 
comportasse sem ressentimentos diante das 
eleições, tal a degradação a que tem sido ex
posta pela política do Governo. 

Baseiam-se alguns defensores do Governo 
para dizer que a classe média vai bem e que 

tem até melhorado seu nível de vida em alguns 
indicadores de oonjuntura do último mês, on
de se destaca a elevação do número de em
pregos em São Paulo e a recuperação do nível 
de ocupação industrial aos patamares do Pla
no Cruzado, em tomo de 75%. 

Será isto verdade? Ou-será, ainda, qUe, ape.. 
sar destes indicadores positivos, a situação 
real da classe média está realmente se deterio
rando? 

Vejamos. em primeiro lugar, o que é class_e 
média no País. No pronunciamento acima ci
tado, assim a colocava: 

"'Desde que o referido conceito encon
tra ainda maiores dificuldades quando re
ferenciado ao contexto social rural, deve 

-ser entendido que as considerações que 
se seguem, se algum mérito tiverem em 
sugerir questões politk:ani.elite relevan
tes, devem ser apreciadas à luz da am
biênda e dos valores bojes comumente 
associados ao espaço urbanístico e estas 
considerações estão dirigidas a um fenô
meno que poder-se-ia alternativamente 
designar como "classes médias urba
nas''. 

Estes segmentos sOciais representa
vam, em conjunto, cerca de 8% da popu
lação economicamente ativa em 1950. 
Em 1968, um estudo estimou este con
tingente em 4 milhões e 340 mil pessoas, 
ou 28% da PEA. Ton:i.ando por base o 
Censo de 1970 o SoCiólogo José Artur 
Rios estimou em Cercã -de 10 milhões 
o número_ de pessoas de classe rnédida, 
algo em tomo de 35% da PEA. 

Tomando-se por base o PNAD (Pes~ 
quisa Nacional por Amostra de Domicílio 
-lBGE} referente a í 986, o levantamen
to mais recente disponfvel, chega-se a re
sultados dispares de acordo com os crité
rios de análise utilizados. 

Se se considera, como fazem diversos 
estudos. que a participação da "clase mé
dia" na PEA deve ser computada, pelo 
menos, no patamar revelado em 1970 
(35% ), tem~se que esse contingente si
tuava-se em cerca de 20 milhões de pes
soas em 198_6~ 

Adotando-se, no entanto, o critério de 
classificação po_r faixa de renda, chega-se 
aà supreendeiite número de 9 milhões 
de pessoas, caso se convencione ser ra
zoável admitir como padrão mínimo de 
rendimento de "classe média" a faixa de 
5 salários mínimos. 

Note-se a notória distorção desse crité
rio de renda - que é falho pelo menos 
por não levar em conta a ocupação das 
pessoas-não invalida a hipótese de que 
possa estar ocorrendo uma Redução (!}, 
em termos relativos. da população da 
"classe média". Ou, o que vem a ser subs
tancialmente o mesmo, talvez o limite in
ferior de rendimentOs da "classe média" 
tenha se degradado a tal ponto que se 
confunde c.om padrões até então consi
derados como típicos de faixa de probre
za (3 salários mínimos, por exemplo)." 
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Se tomarmos como referênciã a classe mé~ 
dia assalariada, todas estas observações, nem 
sempre otimistas, sobre a situação deste seg~ 
mento, devemos nos lembrar como a inflação, 
nos Últírrtos anos, vem lhe corroendo os ga~ 
nhos reais. É sabido que: o "Plano Bresser" 
praticamente roubou 26% dos assalariados 
em geral, inclusive da classe média, fato hoje 
reconhecido por decisões da Justiça do Tra
balho que procura repor estes perdas. Logo 
após, foi a vez da política do "arroz com feijão" 
do Ministro Maflson da N6brega, que provo
cou novas perdas que iriam se reeditar, sob 
sua mesma batuta, em janeiro deste ano, com 
a aprovação do "Plano Verão", que soterrou 
o velho cruzado." Não apenas os altos índices 

inflacionários. portanto, reduzem o pbder de 
compra real da classe média assalariada, nú
cleo principal da classe média urbana, como, 
por cima destas perdas, efetivas até mesmo 
sob o regime do gatilho salarial implantando 
em 1986 com o "Plano Crt.tzado", advém as 
enormeS perdas de todos-os planos que pre
tenderam eliminá-la, cortando, religiosamen
te, Os salários. Não farei, neste momento, a 
indicação precisa destas perdas, que em ou
tras ocasiões e pronunciamentos têm sido ob
jeto de minhas críticas. Apenas dto _os fatos 
gerais de conhecimento público sobre a de
gradação das condições de vida dos assala
riados no Brasil. 

Aproveito, aliás, para transcrever uma con-

clitsão importante sobre os efeitqs desteS Pla
nos de Estabilizàção, publicada ná Folha de 

·' S.. Peu/o de 22 de agosto passa<;lo por Gilson 
, SChwarz: - · · 

."De modo geral, o saldo desses-quase 
quatro anos de ataque a inflação é desfa
vo_rável para as assalariados. Os ganhos 
de consumo foram temporários, a pou
pança não subiu e os salários não param 
de _cair." 

Eis, abaixo, -o .qoadro-demónstrativo do im
pacto destes planos elaborado por este perló

. clico e que bem demonstram a ·deterioraÇão 
das condiç:õ~s de vida dos assalariados, no 
Brasil. em cujo centro se situa a classe média: 

OS EFEITOS DOS CHOQUES SEIS MESES DEPOIS 

Indicadores 



4582 Terça-feira 5 D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1989 

Tenho procurado demonstrar, também, 
que, enquanto os salários se deterioram, as 
margens de lucro da indústria de transforma
ção se eleva, pasmando todos os que se dedi
cam à análise comparativa do nosso desenvol
vimento _com o de outros países ocidentais. 
Citei, -particularmente, o artigo do empresário 
Lawrence Píh, outro dia, que nos indica a brutal 
distorção em nossa economia, onde o mark
up bem maior que o dos países desenvolvidos 
ou mesmo com desenvolvimento similar ao 
nosso e a participação dos salários na rede 
interna muitO menor: 

"É justamente o peculiar modelo, no 
mínimo sul generls, de capíta]fsmo bra
sileiro que enseja um percentual de ape
nas 17% na relação da massa salarial na 
indústria sobre o produto tndustrial en
quanto o mark-up (valor final da produ· 
ção sobre despesas operacionais situa-se 
em 52%. Em termos comparativos, nos 
países mais desenvolvidos como Estados 
Unidos, Reino Unido, Bélgica e até países 
como a Austrália, fndla e Hong Kong, a 
relação da massa salarial sobre o produto 
industrial flutua no patamar de 50% e 
o mark~up varia de 25% a 35%." 

Trago estas cifras à reflexão porque, se os 
salários estao pressionados pela inflação e pe
los próprios planos que pretendem eJiminá~Ja 
e os preços, sobretudo de bens duráveis de 
consumo, estão administrados pela concor
rência oligopolística que impõe margens de 
lucro de até 52%, a dasse média não pode 
estar tão bem como assinala o Governo. · 

Na verdade, a experiência cotidiana bem 
o demonstra. Om segmento ponderável da 
classe média já não tem meios para comprar 
carro novo. Quando o faz, recorre aos cons6r~ 
dos e se submete a toda sorte de constrangi~ 
mentes pela elevaçao mais que proporcional 
das menséllidades, reajustadas pelos preços 
dos carros novos, do que -seus respectivos sa~ 
lários. Muitos já não conseguem sequer in~ 
gressar neste mercado de carros. Estão redu
zindo despesas para se adaptar aos novos 
tempos de crise e redução do salário real. Vol~ 
tam para o transporte coletivo, nem sempre 
à altura das necessidades da população urba- · 
na 

Restaria, então, buscar as razões do Gover
no apenas no âmbito conjuntural, quando, 
com efeito, verificou~se inusitado crescimento 
do Produto Interno Bruto, a Saber, 6,8% do 
primeiro para o segundo trimestre deste ano. 
Graças a este salto, o PIB anua1izado saiu de 
uma taxa negativa no primeirO trimestre para 
urna taxa de 0,30% até junho.~ 

Idêntico comportamento estão tendo al
guns indicadores de _crescimento do comér~ 
do. Pesquisas feitas no "Shopping lguatemi", 
em São Paulo, evidenciam que as vendas cres
ceram de 50% a 70% até agosto em compa
ração com igual período de I 988. 

Mas, veja-se que é este mesmo periódico 
Folha de S. Paulo que, em editorial de do· 
mingo, 27 de agosto, aponta para os perigos 
de uma análise imediatista sobre este fenô
meno conjuntural: 

"ILUSÃO DE CRESCIMENTO 

A evolução favorável do Produto_lnter~ 
no Bruto (PIB) trimestral apurado entre 
os meses de abri1 a junho, não deve ser 
entendida como o indício de uma nova 
retomada no crescimento econômico 
brasileiro. Trata~se, antes de mais nada, 
de um movimento de curto prazo; o resul
tado deve~se muito mais às distorções 
introduzidas pelo "choque verão" do que 
por fatores estruturais que apontem para 
um-novo surto de expansão. 

De fato, o crescimento do PIB no se
gundo trimestre deste ano (6,8%}, relati
vamente ao trimestre anterior, é elevado. 
Contudo, tomando-se por base a expan· 
são em doze meses, nota~se que o PIB 
aumentou menos de meio por cento em 
relação aos doze meses anteriores; o que 
demonstra claramente que a economia 
brasileira não possui a vitalidade que os 
dados do último trimestre apontam, se 
analisados isoladamente. Seria, assim, 
ilusório tomar o crescimento do PIB no 
último trimestre como um indicador con
fiável da evolução da economia ao longo 
dos próximos meses. Seria mais correto 
considerar o aito crescimento verificado 

- no segundo trimestre deste ano'!- chega 
a ser o mais elevado da década- apenas 
como-uma curioSidade estatística, sem 
maior importância como um indicador 
conjuntural de médio ou longo prazos. 

De fato, p próprio IBGE avançou algu
mas explicaÇões para o fato. A expansão 
das vendas após o_congelamento de pre
ços decretado em janeiro ú1timo pelo ao
vemo sofreu novo i!nPu!so; a redução dos 
estoues motivada pelo surto de cresci
mento da demanda estaria sendo com~ 
pensada no segundo trimestre do ano
o que_ explica o aumento na produção. 
Cabe lembrar ainda que o alto crescimen
to na_ produção no segundo trimestre 
ocorre após quedas ocorridas em todos 
os trimestres desde meados do ano pas-
sado não sendo, portanto, surpreendente 
que tenha ocorrido a recuperaçáo apon
tada peJas estatísticas do IBGE. 

ama análise de mais longo prazo da 
evolução do PIB bra_sileirq mostra que 
partir de 1982 houve uma· expansão ex
ceSsivamente modesta no volume total 
de bens_ e serviços produzidos no País. 
Esta constatação adqujre ainda maior re
Ievâricia ao se considerar que a popu
lação vem crescendo a cerca de 2% ao 
ano. Assim, embora possa significar uma 
bem-vinda conversão de tendência, o 
crescimento do PIB em 2% -como pre
vê o presidente do BNDES, Márcio Fortes 
....... implica uma performance ecortômica 
bastante sofrível. Com certeza, uffi resul
tado melhor do que um crescimento infe
rior a 0,5% - como apontavam as previ
sões de até meados deste ano -, mas 
ainda assim uma clara indicação dos gra~ 
ves problemas por que passa a economia 
brasileira. 

Com efeito, desde 1984 a economia 
vive ·um período de virtual estagnação. 
O produto não se expande de forma ace~ 
lerada, e as empresas· aumeotam Sua Cã~ 
pacidade produtiva apenas moderada
mente. Isto não implica dizer que se esteja 
em receSSão; os lucros raioáveis obtidos 
pelas empresas e-a Virtual plena capaci
dade com que operam demonstram o 
contrário. Não há, contudo, qualqUer pro
pensão mais acentuada para um novo 
surto de expansão. Na verdade, o País 
ape~as marca ~asso." 

Muito embora, pois, os indicadores de con
juntura sejam animadores, ensejam eles duas 
observações críticas, ambas apontando- para 
uma indispensável prudência: 19) a aceleração 
do conslirfio ~no Ségundõ- trimesre Qeveu-se 
a um "efeito-esgotamento" do Plano Verão, 
com o conseqüente esvaziamento dos esta~ 
ques; 29) mesmo admitindo~se a retomada do 
nível da atividade econômica, ainda é muito 
cedo para se tirar dai ccincfusões. otimistalj' 
do ponto de vista dos salários e da "melhoria" 
da classe média. Veja~se, por exemplo, nos 
quadros abaixo, como a evolução da produ
ção e do emprego na indústria contrastam 
com a evolução do salário real, ainda em que
da, bem como a.s vendas ":o comércio: 
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VENDAS DO COMÉRCIO 

O fenômeno do lguatemi estaria, assim, re
duzido a uma recuperação do poder de com~ 
pra nos picos de renda da classe média e 
não na classe média em seu conjunto. "O 
lguatemi é atípico porque o comportamimto 
do consumo da alta classe média de São Pau
lo, que predomina nesse "shoppíng center" 
não espelha a realidade nacional. Além disso, 
o medo dos assaltos de rua estão levando 
os consumidores para a relativa segurança 
dos "shoppings", o que tem contribuído para 
o crescimento excepcional de vendas". (Folhi!l 
de S. P•ulo, 27-8·89). · 

Note-se, então, que o que está acontecendo 
com a classe média é que ela está simples-

'".' 

SAlÁRIO REAl 

'~r---------------------

rnente apavOrada diante do f.ecrudescimento 
sem par da violência nos grandes centros ur
banos e não, como imagina o Governo, _eufó
ricã coin oS bons ventos da conjuntura econó
miCa. 

Estas sã_o, também, as conclusões da recen
te Pesquisa de Empregç e Desemprego, divul
gada a 21 de agosto ~ssado, pela Fundação 
Sistema Estadual de Anã1ise de Dados (Seade) 
e o DieeSe. 

ComO_ se pode verificar pelo gráfico abaixo, 
mesmo- COrTl_ a queda do ~esemprego na 
Grande São Paulo, os salários, curiosamente, 
caem: 

.DIMI!"UI DESEMPREGO EM SÃO PAULO 
! {~sempregados no Grande Silo Poulo, em m1l) 

~or1r.~~~~~·~·~Á~"~os~a~EM~~~~~~~~~~~~~ 
,.~:rt:'"i'fle.""'" ··:: ": ·~ 
70LL-·· ... ]~ 

-·" - IW nN 

6!Q 

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

A pesquisa Sead-Dieese revela que o rendi
mento real médlo dos assalariados da Grande 
São Paulo foi de NCz$ 444,00 em junho, com 
a queda de 11,2% em relação a janeiro, 6,9% 
em relação a maio e 15,5% em relação a de
zembro, mês anterior ao Plano Verão. De uma 
forma geral, pode-se dizer que ainda estamos 
muito longe de repor o nível de NCz$ 734,00 
vigorante em outubro de 1986, em plena vi
gência do Plano Cruzado. Conséqüência ime
diata disto é que a Venda d-e bens duráveis 
tem se mantido em nível muito baixos, distan
do ainda do observado no ano de 1980. 

Pesquisa da Federação do _Comércio de São 
Paulo demonstra que a médla dos sete primei
ros meses de 8fl, incluindo-OS resultados de 
julho, corresponde a 53,06% do nível de 80, 
se bem que o faturamento deste mês Gulho) 
tenha revelado urna ligeira elevação de 2,7% 

sobre o mesmo período de 88, com destaque
para a _expansão de 19,7% na venda de não 
duráveis (supermercados) e 7,85% em outros 
bens; incluindo veículos e autopeças. Em con
trapartida, os duráveis móveis e eletrodomés
ticos e__semiduráveis (roupas e calçados), no 
mesmo período, tiveram urna queda de 10,5% 
e ~1;3,4%, respectivamente. 

Diante de todos estes indicadores, é muito 
difícil falar-se em melhoria de condições de 
vida da classe média. 

Agora mesmo, a imprensa noticia que a 
indústria automobilística vai pedir um reajuste 
de 50% nos preços dos automóveis. Isto signi
fica que o aumerito do preço desses veiculas 
pode chegar a 125% em dois meses. Nesta 
reivindiCação estariam íncluídos os custos_ 
ocorridos de 12 de julho a 13 de agosto, para 
a planilha feita pelas empresas do setor e que 

serão apresentadas ao Conselho lnterminis
terial de Preços (GP). Ainda assim, alega a 
indústria automobilistica que ficará defasada 
da inflação, pois entre 1 ~ de janeiro deste ano 
e 13 de agbsto, a inflação foi de 245,89%. 
Pode-se prever, portanto, mais um surto de 
preços de automóveis que distanciará, mais 
ainda, a classe média deste sonho que, longe 
do luxo, a retirada da brutalidade dos meios 
de transportes coletivo, caros, em mau estado, 
impontuais e desalentadores. isto logo-se refie· 
tirá nos carros usados que se tomaram, recen· 
temente, nwn verdadeiro mercado de ativos 
fixos para a especulação financeica: Segundo 
o_e:studo da federação Nacional das Revende
doras Autortz.adas de Veiculas, os carros usa
dos modelo 8a tiveram melhor valorização em 
São Paulo, 6ride são comercializadoS 40% de-
les, do que !=> ~en;ado fm~nce~ro. 

Inflação 
Overnight 
Dólar 
Poupança 

Vãlor1zação - lQ Sen~estra 
1989 

175,6% 
169,QX. 
170,0X. 
172,2%: 

Carros 
Gol 204,91.: 
Monza 179,91.: 
Escort 226,.9% 
Uno 2.0Z",O% 
Parati 211,9% 

(valorização média "205%) 

Vejam, Srs;· Senadores, que" estamos longe 
de um paraísc,-para a classe mêdiã no Brasil, 
ainda que não Se possa dizer que esta classe 
está vivendo o se·u inferno zodiácal. 

O que estamOS,- na verdade aSsistindo: no 
Brasil, é urna· polarização das Situações so
ciais, onde apesar da consolidaçãO de um seg
mento intermediáriO de razoável expressão no 
mercado, as extremidades _estão se radicali
zando. 

Diante deste quadro.~ão é.nada recomen
dável satisfazer-se ciu varigloriar~se com os re
sultados da ci:lnjuntura económica. Muito me
nos nos vangloriar com a estabilização da taxa 
de inflação em 30% q,uand_o_ esta alta taxa, 
como-vimos, pressiona os salários dos grupos 
com menor poder de pressão e barganha. Es· 
tes segmentos, aliás, já começavam a Se com
portar com desespero ,e destempero diante 
da situação conjunturat: Breve, veremos sua 
expressão politica no processo eleitoral _e 
constataremos __ que _está longe .d?l posição de 
equilíbrio que- se _esperària de~tes segmentos. 
Tãmbém, pudera! EJa, apenas, responde a um 
sistema que" a annge quase mortalmente, pro~ 
duzindo um __ fenômeno de ~lesão social e 
fermentação politica pr6pdÕS das situações 
que os sociólogos denominam como "ati
mia", de grande explo~dade. Os segmentos 
"declassés", perdendo renda, status e presti
gio, se desesperam e S!'"_f:fispõem a entrar em 
qualquer aventura paca,.recl:lperar ur:na s_itua- _ 
ção que, embora de êlãsse e aparentemente 
social é, antes de tudo, cultural. Posicionam-se 
contra as instituíçóes e o Estado que- as suS
tenta. Assume um compórtamênto destrutivo 
e rebelde. Lançam todas as suas esperanças 
em lideranças carismáticas. São ·as açambar
cadores de frustraçôe~e a história moderna 
redescobre, predsam~e. nestes momentos 
de crise. 
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Diante disto é natural- que tais segmentos 
assim ajam, embora lamentável. Mas, quándo 
estas famílias visualizam o abismo em que 
estão lançadas, perdem a calma. Afinal de 
contas, são trágicas as condições de vida de 
49,5% das famílias brasileiras,.que vivem abai
xo da linha de pobreza, ganhando algo em 
tomo de 0,88% de um mísero salário mínimo 
de 40 dólares. Isto corresponde a uma popu~ 
Iação de 62 milhões de pessoas. das quais 
nada mais, nada menos, que 38,3 milhões 
estão na faixa de indigência, percebendo ren
dimentos· mensais abaixo de 0,53% .do salário 
rriínimo. No Nordeste, esta faixa de pobreza 
sobe_de49,2% para 72,1% contra~8,6% das 
famílias no Sudeste e 34,7% no Sul do País. 

É este viveiro de indignidaçle humana que 
apavora a classe média, apertada socialmente 
pela inflação e pelo desempre9o, predispon
do-a a atitudes políticas impre.visíveis, que 
dançam da extrema esquerda à extrema direi
·ta, ao sabor do canto dos protagonistas do 
radica1ismo, muitas vezes péltemais e envol
ventes em suas pregações moralistas e reden-
toras. · ' · ' 

Mas, se é verdade que os .grupos sotiais 
mais desprotegidos estão imersos neste clima 
de intranqüilidade e. ameaças de "déclasse
ment'', também é verdade o .oposto. Alguns 
segmentos assalariados se protegem debaixo 
de suas fortes corporações "de pfício", com 
verdadeira.selvageria. Daí o r.epiRI,le de greves 
sobre greve que não conhe~m fi;onteiras, pa

, ra garantia de P~nefícios às.~~justps, outras 
sumariamente descabidos. M.as, "c' est la 
guerre", dizem ,lideranças sindicais· Conftantes 
na estratégia de semeadura do 6dfo de clas
ses. 

Acabo de ler numa publicação especiali
zada, "Observador Económico de Brasília", 
agosto /89. que após o dfssídio de grandes 
empresas estatais. no mês de setembro, a fo
lha sa1arial destas empresas girará. em tomo 
de US$ 1 bilhão. Ora, este é .o. valor de 1% 
da folha de todos os sa1ários pagos, no Brasil 
inteiro. Nada tenho contra o justo pagamento 
dos fundonários das estatais. A mesma publi
cação ("Observador Econômico·de Brasília"), 
mostra que temos que nos prevenir contra 
as conseqüências funestas de,sta verdadeira 
guerra re:~dkat6ria que, em lugar degenera

, lizar sobre a. sociedade os ganhos de suas 
. conquistas. acabam cristalizando privilégios e 

se segmentando da sociedade, não s6 pela 
concentração dos beneficias adquiridos, co
mo pelas pressões adversas sobre as demais 
categorias, via inflação: 

"Em razãO da concentração de datas
base de expressivas categorias profissio
nais no mês de setembro, deverá ocorrer, 
além de pressões de cu:sto, uma expan
são de demanda que pbdérá sancionar 
patamares mais elevados de preços ... 

Portanto, mais inflação ... 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
mos vivendo momentos de verdadeiro impas
se na sociedade brasileira, recém-egressa de 
longo periodo autoritáriO, onde, por definição, 

_o império da lei foi submetido ao império da 
vontade de alguns poucos. · 

Não dispomos, ainda, de sólidas instituições 
. capazes de cimentar o caminho_ seguró de 

democratização do País. Soterrada por longos 
anos de achatamento salarial, destruição de· 
suas lideranças mais próximas e omissão das 
.autoridades frente aos seus anseios de mu
dança, a classe trabalhadora e a classe média 
agitam-se diante da inércia que nao s6 man
tém velhas estrubJras como ameaça aprisio
nar nas malhas. da pobreza nov.os contingen
tes sedais. É, compreensível que, diante de 
~o graves acontecimentos gerados pela crise 
económica brote como uma semente de trigo 
em solo fértil. Mas este é precisamente o mo
mento em que o Pals se abre para uma busca 
autónoma de seus caminhos, entre os quais 

. a retomada do desenvolvimento e a concre-
tização de um programa de mudanças que 
e~mine a miséria, o desemprego e o analfa-
betismo. · 

Estas, porém, não são tarefas simples e de
correntes da boa consciência dos movimentos 
so.ciais organizados. s~ taréfas próprias de 
um Estado democraticamente organizado 
que se legitima pela produção do. consenso 
e da acumulação. Tudo isto toma, pois, com

. plexo o processo de avaliação da conjunbJra. 
das ações do Es~do, sobretudo de um gover-

. no marCado Pela ilegitimidade e pela omissão 

. diante dos graves problemas nacionais, e da 
própria sociedade. 

Apn'ori, tudo é confusão. Nem sequer pode
mos fechar os olhos e afiançar em branco 
a ação da sociedade civil, nem sempre madura 
para subordinar seus reclamos às exigências 
de manutenção de wna ordem democrática. 
Veja-se que, mesmo na questão da classe mé
.dia, há enormes dilemas a enfrentar. 

Tem, talvez, os porta-vozes do Governo ra
, zão em nos anunciar a presença fortalecida 
'da classe média. Não comungamos, como 
; certos profetas de Apocalipse, qUe a dasse 
média, em seu conjunto, está Se proletarizan
do e caminhando ladeira abaixo socialmente. 
O professor e sociólogo WLimar Faria. Presi-

. dente da Assodação _Nacional de Cursos de 
Pós-Graduação e Pesquisas em Cíências So

. ciais e tambéfn pesquisador do CEBRAP, em 
. São Paulo, em boa hora idealizado e triado 

pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, 
tem se dedicado, com preciosismo; ao estudo 
deste processo no Brasil e, em várias publica
ções, nos tem aberto um entendimento· me
nos sectário e ã.té promissor: a classe mécfia 
no Brasil é um segmento em processo irrever
sível de consolidaçao. Entretanto, também é 
verdade que este processo tem encontrado 
imensas dificuldades para se reproduzir dina
micamente nos últimoS anos, mercê da crise. 
Curiosamente, como vimos, tem se desdo
brado no seu contrário, c> que, aliás, explica 

'a grande diferenciação polarizada do consu
mo de duráveis nos últimos tempos e os indi
cadores tão.favoráveis.observados no "Shop
ping_ lguatemi". 

De resto, cabe-nos confiar que estamos 
muito próximos, senão de uma solução, pelo 
menos de um novo tempo. Aquele que advirá 

.da relegitimação do poder no Brasü, resultante 
das eleições diretas à Presidência da Repú
blica. Trata-se de um desafio, outrora não su
perado por sociedades até mais "preparadas" 
do que a brasileira, tal como a Alemanha na 
década de 30 e a hália na década de 20. Não 
obstante, temos a favor de uma solução de
mocrática a extrema sensibilidade do povo 
brasileiro, avesso ao radicalismo e saídas ex
tremadas. No fundo, temos uma grande_ espe
rança. como disse aqui, em maio passado, 
em meu pronunciamento sobre a classe mé
cfiae que,pelapertinência e importância, reite
ro nesta ocasião: 

"O molnento é de reRexao e cOraQem 
cíviCa: A' ül.di9naç!ci da "classe ·média" 
não pode ser investida em crUzada Contra 
o Estado, como Se _este fora um ·ente 'abs
trato, cujos erros nada têm a ver com 
os embates que se travam cotidianamen
te no seio da sociedade real. 

Esta justa indignação já Se manifestou 
nas eleições municipais de 1988,. espe
cialmente em grandes cidades como São 
PaUlo, Rio deJaneiio. Porto Alegre e Belo 
Horizonte, onde foi expressiva, em zonas 
eleitorais típicas da '.'classe média", avo
tação_ em candidatos.que.empunhavam 
a bandeira da oposição radical ao "status 
quo" económico e político. ·- · 

É difícil saber se estes sinais de reorga
nização .do voto da "c;:lasse médicf, ex
pressam um crítica c;:qnsçiente ou mera 
oposição ressentida. D,e,q~qu~r forma, 
é importante ressaltar q1,.1e nenhum posi
cionamento voltado para a solução dos 
grandes problemas nacionais poderá 
contornar ou tangenci~r o exame em pro
fundidade de questões candentes como 
dívida externa, dívida interna, déficit públi
co, carga tributária, redução do tamanhô 
do Estado, especulação financeira etc., 
questões estas que interessam a toda a 
nacionalidade, e não soinente a esta ou 
àquela classe em particular. 

NeSse processo de tomada de posição 
da "classe média", nesse esforçO "pàl'a ex
Conjurar o voto pasSível de se tomar ma
nipulável peló ressentirhento. cabem pa
péis importantes ao estamento político, 
aos partidos políticos e aos meios de co
municação sdcial. 

Do estamento político, espera-se que 
venha a envidar tod_os os esforços para 
auscUltar os anseios dos diversos seg
mentos· da sociedade brasileira, e para 
orientar as opçõesdo eleitorado·sem ma
nobras, falsidades ou subterfúgios. 

Dos partidos pofitícos, espera-se a for
mulação de propostas programáticas 
reaJistas, o estímulo_ ao amplo debate de-
mocrático de idéias e a indicação de can
didatos que, pelo menos, estejam sínce-
ramente identificados com as teses do 
partido e sejam imunes aos apelos fáceis 
da demagogia, do populismo e do mora-
lismo retórico. ·- ·- · 

E, fmalmente, dos meios de comuni
cação sodal, espera-se a livre e equânime 
circulação de idéias, a vi~ilância cOntra 
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os abusos do poder económico, a infor~ 
mação cxata e livre do pre<;onceito_e da 
manipulação,". 

Era o que tinha a dizer, Si-. Presidente. (Miiito 
bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Juthay Ma
galhães, o Sr. Pompeu de SoUsa; 3P Se
cretário, deixa a cadeird d11 presldênciã, 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Camefro) 
-A Mesa esclarece que não é séu propósito 
fixar nenhum periodo de recesso. Estamos 
aqui para trabalhar e, principalmente, para 
'contribuir para a elaboração das leis cOmple
mentares e das outras leis que forem perti
nentes. 

Tudo que se tem dito até hoje não tem 
contado com o apoio da Mesa do Senado 
Federal e do Congresso Nadonal. Iremos rea
lizàr sessões até _quando forem indispensáveis. 
Evidentemente, às vésperas do pleito teremos 
que suspender, mas isso não se caracterizará 
ern nada de recesso. Nâo há motivo. Esta elei
ção principaJmente ocorrerá através da televi
são, mais do que através dos comfcios, e nela 
náo estão inclufdos todos os Parlamentares, 
como ocorrerá no ano de 1990. 

A Mesa tranqüillza ainda uma vez os que 
temem e~ possibilidade de um recesso parla
mentar, dizendo que a Câmara e o Senado 
devem continuar abertos, inclusive porque es
se é o fórum Onde deVem chegár· a:_s reclama~ 
çõés, oS protestos e_ as consideraç_ões que o 
próprio pleito determina. · · 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronunda o seguinte discurso.) 
- $r. Presidente, Srs. Senadores, apesar da 
ação predatória do homem, o .Brasil é um 
dos poucos países do mundo contemporâneo 
que.ainda possui enormes áreas onde predo
mina a primeira n.:,tureza, isto é, o melo natu
rnl. [sso ocorre principalmente na Amazônia, 
embora mesmo aí venha acontecendo, nos 
úll:inlos anos, um processo de devastação e 
a criação de uma segunda natureza. 

Um exemplo incontestável dessa transfor
mação progressiva pode ser encontrado em 
Vrla Bela, no oeste do Estado de Mato Grosso, 
fronteira com Rondônia. NaqueJe município, 
uma vegetação rasteira substituiu imensas 
áreas de floresta do tipo amazônico, numa 
região onde o garimpo é a principal atividade 
há 150 anos. Essa é, Srs. Senadores, uma 
das conseqüências diretas do poder destrui
dor do mercúrio, mas não a maior entre tantas. 

Com efeito, esse meta1 inofensivo em sua 
forma inorgânica, ao entrar em cantata coln 
matéria orgâni~ no solo ou no fundo dos 
rios, transforma-se em metil~mercúrio, um 
composto altamente tóxico. 

Já está provado pela Ciência, a partir das 
inúmeras conseqüências do acidente da baía 
de Minamata, no Japão, que os efeitos do mer-

cúria no organismo e no meio ambiente são 
irreversfveis. No caso específico do Japao, re
gistrou-se o primeiro incidente importante de 

- intoxicação por mercúrio, originado de des
cargas industriais em águas maritimas. O ilú
mero de vítimas reconhe.cidas, atualmente, ê 
de 1. 700,_ com 300 mortes. Esses indivíduos, 
Senhores, haviam ingeridb peixes altamente 
contaminados. 

Sem a menor intenção de alannar quem 
quer_ (Jue seja, sinto-me no devet de infor
má-los de que talvez esteja próximo o dia em 
que vivenciemos, aqui no· Brasil, um episódio 
similar ou talvez até· de· maJores proporções. 
A grande diferença, no caso brasileiro, é que 
se procede, principalmente, a poluição das 
águas fluviais, embora o litoral não esteja incó
lume às agressões dessa natureza. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero, desta tribuna, lançar um alerta não só 
aos meus nobres Pares, mas aos ec.ologistas, 
às autoridades, aos empresários e ao povo 
em geral. São imensos os riscos que, direta 
ou indiretamente, todos corremos, já que não 
existem meios de descontaminação quando 
sã.o ultrapassados os limites de segurança. 

Há duas formas ~ de contaminação 
humana, Senhores, por via cutânea e por ina
lação. A esses perigos estão expostos especial
mente os garimpeiros, qUando da queima do 
mercúrio para Separá-lo do ouro. Essa prática, 
entretanto, não é um fenômeno recente. Des
de o século XVII. os portugueses e bandei
rantes que desbravaram as terras de Mato 
Grosso empregavam o m~rc(uio, sem o me
nor cuidado, nas atividades de garimpagem. 

A população de alto risco, isto é, o grupo 
de indivíduos expostos a níveis perigosos ou 
aos efeitos mais graves da intoxicação por 
mercúrio, não se limita aos garimpeiros. Nela 
se incluem todos aqueles que, em suas ativida
des OCllpacionafs estão em.contato dtreto com 
es~e metél), cqmo:_os agricultOreS que utilizam 
fung!cidas à base de mercúrio, assim também 
seus. fabricantes, os. fundidores de ouro; .os 
Jabrlcantes de. cloro, de. barómetros, de bate
_rias à Pase de mercúrio, de manômetro etc. .. 

Integram, outrossim, o grupo de alto rlsço 
~s populações vizinhas às áreas de mineração 
~ das: ipçlústrias que manipulam o mercúrio, 
bem como as oriundas ,de regiões com esse 
tipo de contaminação e as que se. alimentam 
preferencialmente com pescado e Outros pro
dutos aquáticos. 
:___:_São tristeS exemplos desse grave perigo tan
to o acidente da bafa de Minamata, quanto 
o ocorrido.no Iraque, no inverno de 1971-72. 
Registraram-se naquele pafs 6.0_00 casos, com 
mais de 500 mortes, decorrentes da ingestão 
de pão contaminado. Os paes haviam sido 
preparados com cereais tratados com fungi
cidas de alquimercúrio, causando a intoxica
ção coletiva. 

A essa forma indireta, através da cadeia ali
mentar, isto é, por ingestão de água e alimen
tos contaminados, milhares de animais e de 
outros seres humanos, além dos garimpeiros, 
estão também sujeitos. 

Para a grande maioria da população, o peri
go parece muito remoto. Os próprios trabalha-

dores dos garimpos, por ignorância ou por 
ganância, omitem informações quanto ao nú
mero de casos de contaminação. Sabe--se, não 
obstante, quais as áreas mais criticas: as cida
-des de Poconé _e Nossa Senhora do Uvra· 
mente_,. na bacia Amazônica; Noya Xavantina, 
na bada do Araguaia e a Baixada Cuiabana, 
que compreende as ddades de Santo Antônio 
de Leverger, Várzea Grande e Cuiabá. 

A imprensa mato-grossense vem divulgan
do, com insistência, o funcionamento irregular 
dos ga1imp_9s de Poconé e de Nossa _Senhora 

· do Uvramento, cujo fechamento foi transmi
tido pelos canais de teJevisão. Para os defen
sores do Pàntanal, fo_i apenas uma medida 
demagógica, já que niio ofereceU _alternativas 
para os garimpeiros e não impediu que os 
empresários do ramo continuassem exploran· 
do ouro na- região. 

Segundo os técnicos em mineração, segu
ramente o maior despejo de me(cúrio de que 
se tem notícia no mundo.acontece na Bacia 
Amazônica. Aqui no Brasil, a situação .é muito 
diversa da do' Japão, onde ocorreu a tragédia 
de Minamata. Lá, aconteceu um desastre iso
lado. Em nOsso País, o mercúrio vem sendo 
acumulado todos os dias. há muitos anos; são 
toneladas anuais, localfzadas em regiões im
portantes, como as bacias Am~nica, do Pan
tanal e do Araguaia. 

É preciso qlie se repita, à exaustão, se ne.. 
cessádo, que o emprego do rl)e_rcúrio não se 
restringe aos garimpos. Há um número aprOJCi
mado de oitenta tipos de indústrias diferentes 
que utilízàm' esse metal;. deiltre "elas, as de 
cosméticos: aparelhos elétricos, manufaturas 
de produtos de precisão, màteriaís ~ produtos 
cirúrgicos, medicamentos, lâmpadas fluores
centes e de neon, tintas para pintar cascos 
de navios etc ... Até no processo de fermen
tação da cerveja, Senhores, esse metal é utili
;@.do, embora se acredite que as empresas 
manipulem o mercúrio com um pouco mais 
de critério que os mineradores. · 

Os técnicos clamam pela definição de políti
cas estaduais de mineração; pela estruturação 
e fortaJedmento dos órgãos estaduais de meio 
ambiente; pela criação da legis]ação ambiental 
nas Unidades Federadas; pelo apoio policial 
e militar necessário à manutenção da ordem 
e à repressão do contrabando de mercúrio 
nos garimpos; pela ação fisca1izadora dos ór
gãos federais, .nas casas de' Cdmpra: e venda 
de ouro, concomitantemente a_d ordenamento 
da atividade garimpeira. 

A preocupação dos cientistas, estudiosos 
e autoridades responsáveis levou-os a orga~ 
niia:r um seminário nacional sobre os "Riscos
e ConseqQências do Uso do .Mercúrio", a se 
realizar nesta Capital, de 12 a 15 do corrente 
mês de setembro. 

Os cantantes. _artigos publicados dão-nos 
mostra de que, finàlmente, a consciência do 
povo brasileiro éstá despertando para esse ris
co, antes ignorado pela maioria. Dessa forma, 
o vol. 19 da_ Revista Brasileira de Tecnologia, 
de abril de 1988, sob o titulo "'Alerta contra 
o mercório" (pág. 47 a 49), mostra-nos que 
o problema não está tão distante de nós, como 
muitos imagih:am. 
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Assim, trago, Sr. Presidente aos nobres Co
legas um trecho da referida matéria jornalís
tica, o quaJ nos toca diretamente. 

"No caso do garimpo da região de Pa
racatu (MG), a utilização do mercúrio tem 
preocupado a população da cidade situa
da a 200 quilómetros do Distrito Federal 
e responsável por boa parte do abasteci
mento de leite na região. Levantamentos 
preliminares indicam qUe até 12 tonela
das de mercúrio podem ter sido lançadas 
nos rios que cortam o município. Uma 
das fazendas de criação de_ suínos já re
gistrou casos de animais que nasceram 
com deformações. Assustada, a popula
ção inicia um movimento que reivindica 
o fim da eJ!Pioraç:ão do ouro na região." 

Recentemente, em 20 de agosto próximo 
passado, o jorna{ Carreio Brazilíense divulgou 
a notícia intitulada "Entidade pede fim de lavra 
para sa1var rio". A Associação Mineira do Meio 
Ambiente (AM-DA), com o apoio de um gran
de número ele_ entidades de defesa e preser
vação do meio ambiente e de sindicatos enca
minharia, no dia seguinte 21, ao p_epartamen
to Nacional da Produção Mineral - DNPM 
-em Belo Horizonte, um pedido de cassação 
do direito de lavra das empre_sas que fazem 
a exploração industrial do garimpo de diaman
te e ouro no rio _Jequitínhonha. 

O objetivo das entidades e dos_ ecologistas 
mineiros é salvar o rio que já foi um dos mais 
importantes do Estado e, hoje em dia, está 
praticamente morto. Além de outras agres
sões ao Jequitinhonha, as águas vêm sendo 
envenenadas com rejeites e produtos quími
cos. entre os quais o mercúrio, matando a 
flora e a fauna ~quátlcas, aléÓ1 de poluir a 
água bebida e usada, rio abaixo,_para irrigação, 
para o gado e outros animais beberem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, O Brasíl co
meça a compreender os riscos que ameaçam 
o nosso povo. Não podemos deter o Cllrso 
dos rios, mas temos o dever de impedir que 
mãos criminosas poluam as águas, semeando 
a doença e a mOrte. · · · 

Foi com esse objetivo - O- de zelar pela 
saúde e pelo bem-estar do pov.o brasileiro -
que apresentei a este Plenário, em 6 de junho 
de 1988, o Projeto de Lei do Senado n1 37, 
que "Pro1be o emprego de mercúrio e de seus 
compostos não-degradáveis em processos de 
aglutinação e de amaJgamação do ouro e em 
outros processos industriais e artesanais, que 
provoquem pOluição na abnosfera, no solo, 
nas coleções de água doce e no mar territorial 
e dá outras providências". 

Não pensem os Senhores que pretendo coi
bir a extração do ouro ou as demais atividades 
que dependem da utilização do mercúrio. Ao 
contrário, devemos exigir a utilização racional 
desse meta] - não a sua substituição por 
cianeto, como- alguns pretendem, já que os 
efeitos serão ainda mais perigosos. 

Em busca de uma safda nacional, a revista 
anteriormente citada divulga três aparelhos 
desenvolvidos e testados com sucesso pelo 
engenheiro metalúrgico Maurício de Barros: 
um recuperador de mercúrio, uma retorta de 

queirria de Venturi (italiano que inventou o 
procesSo) para queima de pequenas quanti· 
dades de amálgama. 

Comprovada a eficácia desses instrumen
tos, em dezembro de 1988, no garimpo de 
Parncatu, caberá aos empresários do setor in
teressarem-se pelos projetes e produzi~los em 
larga escala. 

Nenhuma ação concreta se reaJizará, po~ 
rém, se o passo inicial não for dado. Esse 
passo inicial, Senhores, essa alavança que de~ 
sencadeará a atuação do Executivo e do Judi
ciário é a ação legislativa, consubstanciada no 
Proj_eto do Senado n9 37/88, de minha autoria. 

Sr. Presidente, Srs._Semiêiores, detemos_em 
nosso poder a maior arma de que dispõe uma 
nação civiJizada e democrática, a força da Lei. 
Conclamo, portanto, V. Ex!'1 a defenderem o 
povO brasileiro, favorecendo a tramitação rápi
da do ProJeto n9 37/88 e aprovando-o sem 
maiores delongas. 

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

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODAÇIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. "a comunidade de Ou
ro Preto· do Oeste está em desespero com 
o racionamento de energia. A população, em 
voz uníssona, solicita 2 ou .3 motores de 2.500 
KVA, cada, dentro de Ouro Preto". 

O que ·aêãbo de citar é o parágrafo irllcial 
de telegrama d9 D_eputado EStadual Haroldo 
Santos, de Rondônia, e bem retrata a continua
ç_ão do inanimismo, da incompetência do Go~ 
vemo Jerônimo Santana, que segue não fa~ 
zehdo absolutamente nada do que tem que 
fazer enquanto governo. 

A Centrais Elétricas de Rondônia tem ocio
sos. em seus a1moxarifados, os motores de 
que Ouro Preto do Oeste tanto necessita, para 
deixar de depender da energia de Ji-Paraná. 
Transportar, instalar e operacionalizar o equi
pamento significará muito pouco em termo 
de gastos, principalmente porque o que se 
pede não é energia gratuita - os consumi# 
dores pagarão pelo que consumirem, as in
dústrias poderão voltar a produzir e crescer, 
poderão gerar mais empregos e recolher mais 
impostos,_ a partir de um custo mínimo de 
transporte e instaJação._Se há demanda e equi~ 
pamento apto a atender à mesma, o que impe~ 
de que a Ceron o faça? Por que manter os 
motores parados? 

Um dia- não se sabe quando, certamente 
após o flagelo desse governo que não governa 
-o Estado de Rondônia será suprido de ener
gia hidroelétrica. As usinas térmicas, hoje exis
tentes, serão nesse dia condenadas ao suca
teamento, a apodrecer definitivamente, exceto 
algumas poucas unidades que permanecerão 
como "back~up". Deixar de utilizar hoje, a ple
na carga, o equipamento atual? Deixar de 
atender a necessidades imedia~ com que 
justificativa? A resistênr;ia da Ceron é a supre
ma asneira - que me perdoem os asnos a 
comparação injusta. 

O povo de Ouro Preto do Oeste, que quer 
comprar e pagar a energia de que necessita, 
fala atê em recorrer à Justiça, _ acionando a 
Ceron pelas perdas sofridas, tan~_ o_ pereci~ 
mente de bens de consumo quanto as avarias 
causadas a eletrodoméstlco pela oscilação da 
rede. As perdas da indústria e do comércio 
não ficam atrás:TaJvez, assim, Jerónimo San
tana aprenda que o consumidor, assim -como 
o contribuinte, que no final das contãs é a 
mesma e uma só pessoa, não pode ser igno
rado em seus direitos. Porque o eleitor, que 
é a terceria face da- mesmíssima pessoa, esse 
o governador parece já haver esqueéido há 
muito tempo .;...... mais precisamente, desde 
que assumiu o governo. · _ _· 

O que o Sr. GoVernador Parece também 
ignorar é que as perdas do setàr p-úblico', de
correntes de má administração, poderão vol
tar-se contra o seu bolso. Crimes de responsa
bilidade ser-lhe-ão fatalmente imputadqs, ele 
terá que resgatá-los com seu própriO patrimó
nio. Ou será qUe ele sabe disso, mas nãO Se 
preocupa porque Sabe tambéni que tudo o 
que está em seu nome é, na verdade, do poVo 
rondoniense que ele só tem espoliado? Afin-al, 
despi-lo de tudo o -que ele acumulou ilegal
mente, injusta e-irilOralmente, seria uma forma 
...;_ainda que exdrúxula - de se fazer justiça. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODAOR SOARES EM SEXI DISC(}fl

~ ~ so: 

Exm9 Sr: -
Senadoi oaacir S'oetres Rodrígues 
Senado Federal 
Brasflia-DF 

A comunidade de Ouro Preto. do Oeste está 
em desespero com o racionamento ·de ener
gia. A população, em voz uníssona, -soli_cita 
2 ou 3 ri1ótore5 de 2:500 KVA. cada, dehtro 
de Ouro Preto. 

Se o Estado dispusesse· de recUrsos (m'ats 
de um milhão de _cruzados novos) para cons
bução de rede definitiv.a, aguentaríamos, mas 
como o Estado e a Eletronorte não dispõem 
desses recursos, precisamos lutar para termos 
esses motores agora. 

Para aqueles que insistem ser, com falsos 
argumentos, contra a instalação dos motores, 
mostramos através de evidências que seus ar
gumentqs_são falhos e falsos. 

Porque instala motores em Ouro Preto? 
1-Os motores existem e temos certeza 

que Vossa EXcelência, conhecendo o proble~ 
ma, não exítará em repassa-los a Ouro Preto. 

2 --A área para instalação: a Prefeitura' doa~ 
rá, portanto é gratis. . 

3 -As bases: a comunidade e/ou a prefei
tura constrói com supervisão da Ceron; por
tanto é gratis. 
4-Transporte dos· motores: é pago pelo 

Estado ou Ceron, mas seu custo é insigifidmte 
comparado com a construção da rede. 
5- substação: os- transportes já existem 

junto aos motores em Porto Velho e as outras 
ferragens e fios a Ceron tem em depósito, 
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bem como pessoal habilitado para monta~ 
gem, sendo seu custo mínimo. 

6·.-Tanques; a Ceron os tem, precisando 
apenas remaneja-los. 

7- FuncionárioS para fazei funcionar a usi
na: será preciso apenas mais 6 funcionários! 
mas hoje a Ceron tem no Município 26 portan
to aumentará a folha de pagaineilto em pouco 
mais de 20 por cento e a revisão técruca será 
feita por Jiparaná, o que já em é normal em 
outras localidades. 
8-Óleo Diesel e Lubrificantes: haverá au

mento dos custos, ·todavia bem menor·que 
o aumento da arrecadação. ·~ 

9-Indenizações: Hoje'a tendência naco
munidade é entrar na justiça, visando cobrar 
o dinheiro correspondente a queima de moto
res e eletrodoméstícos por causa da variação 
de energia. Isto é bem superior ao aumento 
dos gastos com ·combustível. 

1 O-Pagamento em Juízo: devido ao gran
de perigo que correm nossas casas incen
diarem a qualquer momento e os preju!zos 
pelo apodrecimento de aUmentos, bem como 
queda substancial na produção de nossas in
dústrias, já há na população muitas pessoas 
pensando no assunto, o que causaria um co
lapso financeiro na Cei'on. Prejuízo esse em 
muito superior ao gasto com combustível. 

1 1 -Aumento da .Receita: em virtude da 
quantidade e da melhoria da qualidade da 
energia, a Ceron arrecadará muito mais. 

12-Melhoria no sjstema de Ji-paraá: me
lhoria imediata para Jiparaná e Presidente 
Méedici, visto que Ouro Preto, pela variação 
da tensão, frequentemente derruba esse siste
ma. 

Não podemos continuar sendo um rablcho 
de Ji-paraná e ninguém pode afumar quando 
teremos energia de Samuel (é s6 ver o crono
grama dessa usina em quanto está atrasado). 

Portanto a soluçá() para o Estado, para Ce
ron e para felicidade da nossa população é 
a ir-.stalação dos motores- -aqui -e- agora- em 
Ouro Preto do Oeste. Temos certeza de vossa. 
participação na viabilização deste grand~ so-
nho, visto que só quem mora em Ouro Preto 
é que sofre com esse grande pesadelo. -
Haroldo Santos, Deputado Estadual. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- Nada mais haVendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n" 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores que altera os prazos esta
belecidos no§ 6<:>do art. 14, para desincompa
tibilizaçâo do Presidente da República, dos Go· 
vemadores de EstztdO, do DIStrito Federal e 
dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989 

-da Comissão Teinporária, favo_rávcl ao 
prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro-
drigues e Maurício Corrêa. 

-2-
--DfSCU:sSãO,-em ttirOo-~Up!ementar, do Subs-

titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n'112, de 1989 -(n9 1.032/83, na Casa de ori· 
gem), -que dá nova redação ao art. 132 da 
Lei 09 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n• 165, de 1989, da Co
mlsslio 
~ Diretora, oferecendo a redação do ven

cido. 

-3-

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 146, de 1984 
(n9 2.394né, ná atsa de origem), que altera 
a r~dação dos §§ 4" e 59_ do art. 23 da L~i 
n"5.890, de 8dejunhq de 1973, que modifica 
a legislação de Previdência Social e dá outras 
providências. 

-4-
MAlÉ!liAA.SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 147, de 1984 
"(n" 331n9, na Casa de origem) que altera 
a_ redação do inciso I do art. 11 da Lei n" 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgâ.:. 
nicc, da Previdência Social. 

-5-
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câfhara n" 159, de 1984 
(n92.529n6, na Casa de origem), que acres
centa dispositivos à Consolidação dél5 Leis do 
Trabaiho, aprovada pelo Decreto-Lei ni .5~452~ 
de 1" de maio de 1943. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
- ~ _e~c;_~rada a ~essão. 

(Levanta-se-a sessão às 16 horas e 30 
minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE ASSOI'ITOS SOCWS 

2• Reunião Extmordlnárla, realizada 
em i& 11e agostO de 1989 

Às dezessete horas do dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da Comissão, na Ala Sena
dor AlexMdre Costa Cio Senado Federal, reú
ne-se a Com~o de Assuntos Sociais, sob 
a Presidência do Senador José lgnácio Fer
reira e com a presença.dos Senadores: Jarbas 
Passarinho, Francisco Rollemberg, Carlos Pa
trocínio, Jutahy Magalhães. Nabor Júnior, Edi
son Lobão, JOOo Calmon, Leopoldo Peres, Ro
riardOAragão, Carlos ChiareUi, Qd Sabóia de 
Carvalho--e Nelson Wedekin. Não compare
ceram;-por molivo justificado, os Senadores: 

Alrnlr Gabriel, José Fogaça. Ronan Tito, Huin~ o 

berto Lucena, Raimundo Lira. João Lbboi_. > 
Odacir Soares, Lowival Baptista, José Paul<i 
Biso!, Mário Covas, Carlos Alberto, C~rlos De" 
Carli, Mário .Maia, Jamil Haddad e Ney Mru:a
nhão. Havendo nómero regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, dis-
pensando a leitura da ata da reWlião anterior, 
que é dada cçmo aprovada. A seguir Sua Ex
celência concede a palavra ao Relator do item 
I da pauta, Senador CarloS Otiarelli que Jê 
o seu parecer, concluindo pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n9 094/88-ConlPle
mentar, que "dispõe sobre a relação de em· 
prego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem j_qsta causa e dá óutras providência$~', 
na_ fon:na do Substitutivo _que apresenta. O 
Senador Jarbas Passarinho solicitando a pafa
vra para discutir a mat€iia, pede vista do proje
to, que é deferida pela Presidência. A seguir, 
para relatar o item 2 da pauta, a Presidência 
concede, novamente, a palavra ao Sena"Oor 
Ca:rlos Chiarelli que lê o seu parecer, concluin
do pela tramitação do PLS n9 088/89-COrriJ)Ie
mentar, em separado dos PLS n~ 102/88, 

c-027/89, 092/89 e 105/89, que tramitam em 
conjunto_e "regulamentam o exerdc:io do di-
reito de greve,· previsto_ no art. 99 da Consti~ 
tuição Federal". Depois de prolongada discus-
são sobre a matéria, a Comissão decide, preli
minarmente, encaminhar reqUerimento à Pre
sidência do Senado Federal, nos termos do 
art. 133, item 4, § 81' do Regimento Interno 

- da Casa,. solicitando _o desapensamento do 
PLS n~' 088/89~Complementar dos demais 
projetos, que foram anexados em decorrência 
da aprovação, em plenário1 do Requerimento 
rt-'203/89, do Senador Qd Sab6ia de Carvalho, 
solicitando a tramitação c_onjunta dos referi
dos projetas. A Presidência informa ao Plená
rio da Comissão que esta medida faz-se neces-_ 
sária dado que o PLS n9 088/89-Coinplemên
tar~ se_.aprovado, resultará em Lei Comple~ 
mentar e não ordinária, como as demais maté--

- rias; argumento este, devidamente fundamen
tado no brilhante relatório do Senador Carlos 
Chi~e_lli. Ademais, __ a .Presidência chama a 
atenção para o fato de que o PLS n" 
088!89-Cõmplementar não é objeto de Deci~ 
são Terminativa nest?! c'orriissão, o qllé nãO
ocorre com-os outros projetas que tramitam 
conjuntamente, e que vêm reiterar a neces
sidade desta Presidência encaminhar solicita
ção à Mesa da Casa no sentido de desmem
brar o PLS n9 088/89·Complementar dos de-
mais projetas. para que o mesmo tenha trami
tação separadamente das demais proposi
ções. A matêria é retirada de pauta para poste
rior deliberação da Comissão. ProssegUindo, 
a Presidência concede a palavra ao Senador 
João Calmon para proferir o seu parecer sobre 
o item 3 da pauta- Projeto de Lei do Senado 
n9 025/89, -que "dispõe sobre a concessão de_ 
bolsas de iniciação ao trabalho a menores as
sistidos e dá outras providências". O ~recer 
do Relator é favorável à matéria e a <!omissão 
o aprova, põr unanimidade dos presentes. A 
seguir, a Presidência concede a palavra ao 
Senador Jarbas Passarinho para que emita 
seu parecer sobre o item 4 da pauta- Projeto 
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de Lei do Senado no 126/89, que "altera a 
redação da Lei n<1 7.729, de 16 de janeiro de 
1989, que "cria juntas de conciliação e julga~ 
menta nas regiões da Justiça do Trabalho, 
á Outras providências", para introduzir dispo~ 
s.itivos na forma que especifica e menciona". 
O parecer do Relator é favorável à matéria 
e a Comissão o aprova, por unanimidade dos 
presentes. Em seguida, o Senhor Presidente 
concede a paJavra ao Senador Carlos Patrcr 
cinio para ler o seu parecer sobre o item 5 
da pauta - Projeto de Lei do Senado n9 
115/88, que "reguJa a concessão do beneficio 
mensal de um sa1árío mínimo à pessoa porta
dora de deficiência e do idoso, nas condições 
que especifica". Lido o parecei" do Relator, 
favorável à matéria, a Comissão o aprova, por 
unanimidade dos presentes. Logo a Seguir, 
a presidência solicita ao Senador Francisco 
Rollemberg para que leia o seu parecer sobre 
o item 6 da pauta- Projeto de Lei do SenadO 
n~ 053/89, que "concede o beneficio de um 
salário mínimo aos portadores de deficiência 
e aos Idosos, nas condições que especifica". 
O parecer do Relator é iavorâve:l à matéria, 
na forma da Emenda n9 1-CAS que apresenta. 
A Comissão, por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator. O item 7 da pauta - Projeto 
de Lei do Senado n~ 124/89, que "dispõe sobre 
a organização de trabalhadores rurais e pesca
dores em slndicatos e_ colónias rest?ectiva
mente••, tem como Relator o Senador Ney Ma
ranhão e estando Sua Excelência ausente, a 
Presjdência solicita ao Senador Francisco Ro
Uemberg para ler o parecer do Relator, para 
que a Comissão tome conhecimento da maté
ria. Udo o parecer, a Presidência concede vista 
ao Senhor Carlos Chiarem. Prosseguindo, a 
Presidência retorna a palavra ao Senador 
Francisco Rollemberg para proferir o seu pare
cer sobre o item 8 da pauta - Aviso n9 
476~GP/88, que "encaminha cópias da deci· 
são do Plenário; do voto e parecer do .Minis
tério Póblico e outras peÇas pertinentes ao 
relatório de auditoria operacional realizada no 
Instituto de Desenvolvimento Florestal -
IBDF, alertando para a necessidade de ações 
coordenadas na proteção do meio ambiente". 
O pareCer -de Sua Excelência conclui pelo ar~ 
quivamento de cópia da documentação do 
processo na Secretaria desta Comissão e pelo 
encaminhamento da matéria para a Comissão 
de Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
para conhecimento daquele órgão técnico. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator. Com a palavra, a pedido da Presi
dência, o Senador Jarbas Passarinho 1ê o pare
cer do Senador Carlos De'Carli (ausente) ao 
item 9 da pauta -Projeto de Lei do Senado 
n9 090188. que "proíbe a incineraçao de produ
tos oriundos de caça e dá outras providên
cias". Lido o parecer de Sua EicC:eJênda; a 
Presidência concede vista ao Senador Nelson 
Wedekin. A seguir, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senador Francisco RoDem~ 
berg para relatar o item 10 da pauta-Projeto 
de Lei n9 070/89, que'"dísciplina a prestação 
de assistência social a pessoas idosas, por en
tidades póblicas ou privadas, e dá outras provi· 
dêndas". O parecer do Relator é contrário, 

quanto ao mérito da matéria. A Comissão, por 
W1animidade dos presentes, aprova -o párecer 
de Sua Excelência. Para emitir o seu parecer 
sobre o item 11 da_ pa_u_ta -:--Projeto de Lei 
do Senado n' 107 J8r PLS n• 050/89, que 
tramitam em conjunte. .! que "torna obrigatória 
a reserva, _no serviço público, de empregos 
para pessoas portadoras de defici~ncia, fiXa 
percenb.ial e dá outras providências", a Presi
dência concede a palavra ao Senador Carlos 
Patrocínio _que fê o seu parecer favorável ao 
PLS n9 107 !88, na forma da Emenda n" 1 ~CAS 
que apresenta-e p-elei -arqui~ento do PLS 
J1l" 050/89~ em face da aprovação do primeiro, 
por sua maior abrangência. A Comissão, por 
unanim-idade,- aprova o parecer do Relator. 
Dando continuidade aos trabalhos, a Presi
dência C:oncede a palavra ao Senador Carlos 
Chlarelli para relatar os _dois últimos itens da 
pauta. Com a ,Palavra,- Sua Excelência lê o 
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 
179/89, que "altera o art. 459 -da CL T, apro
vada pelo Oecreto-Lei n~ 5.452, de 1 ~de maio 
de 1943", O parecer do Relator é favorável 
à matéria, na forma do Substitutivo que apre~ 
senta. A Comissão aprova o parecer do Rela
tor, em primeiro turno,_pot unanimidade dos 
presentes. A matéria irá a turno suplementar 
conforme determinação regimerital. Ainda 
com a paJawà. -o Senador Carlos ChiareUi emi
te o seu parecer sobre o último item da pauta 
-Projeto de Lei do Senado n? 195/89, que 
"dispõe sobre o sistema unificado e descentra
lizado de saúde (Suds) estabelecendo critérios 
de distribuição e formas de repasse clireta__de 
recursos deles oriundos às Prefeituras Muni
cipais e dá outras providências". O parecer 
do Relator é favorável à matéria e a Comissão 
o aprova, p6r unãflimidade. Nada mais haven· 
do a tratar, o Senhor Presidente agradecendo 
a presença dos presentes, declara encerrada 
a reunião, lavrando ~1!.- Luiz Qá_udio de Brito, 
Secretário_ da C6nlissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada por Su~ Exce
lência. -Senador José lgnácio Ferreira, Presi
dente. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA l'IACIONAL 

1&- Reunião, ~da em 30 de 
agosto de 1989 

Às dez horas do dia trinta de agqsto de mil 
novecentOs e oiteiita e Õove, na sala de reu· 
nÍões da Comiss_ão._ AJa Seryador Alexandre 
COsta, solL:i: PreSidêrlcia do Senhor Senador 
Humberto Lucena, com a presença dos Se
nhores_ Senadores lrapuan Costa -Júnior, Leite 
Chaves, Luiz Viana, Saldanha Derzi, Aluízio Be
zerra, Marco Maciel, Fernando H. Cardoso, 
Olavo Pires, Afonso Sancho, Jamil Haddad, 
Leopoldo Peres, Jutahy Magalhães, Raimundo 
Lyra, Wilson Martins, Silvio Name,Antônio Luiz 
Maya e Maurício Corrêa, reúne-se a COmissão 
de Relações Exterior~s e Defesa Nacional. D_ei
·xam de c_ogzyãrec~r Po_r motiVo justificado os 
Senhores Senadores Albano Franco, Ronaldo 
Arag-ão1 Severo G-onieS,-João Lõbo,JoséAgri
pino, _Hugo Napoleão, Afonso Arinos, Chagas 
Rodrigues, Moisés Abrão e Mario_ Ma!a. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente 

declara abertos os_ trabalhos, dispensando a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. A seguir Sua Excelêócia comu
nica que a presente reunião destina-se a apre
ciação_ das matérias constantes de pauta, e, 
ainda a ouvir as exposições que farão os Se
nhores Tardsio Marciano da Rocha, indicado 
para exercer a função de Embaixador do Brasil 
Junto à República Togo1esa e, cumulativamen
te, junto à República do Niger e José Ferreira 
Lopes, indicado para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto aos Emirados Árabes 
Unidos e,_ cumu1ativamente, junto ao Estado 
do Catar, acerca das missões para as quais 
estão sendo _designados. Prosseguindo o Se
nhor Presidente atendendo ao preceito regi
mental, determina que a reunião tome-se se
creta para ouvi·los, bem como, para deliberar 
sobre as se:guintes mensagens: n9 173, de 
1989, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Tarcísio Marciano da Ro
cha, Ministro de Segunda aasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Togolesa 
e cumulativamente, junto à República do Ni
ger, cujo ReJator é o Senhor Senador Irapuan_ 
Costa Júnior; n~ 170, de 1989, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à àprova· 
ção do Senado Federal, a escolha do_ Senhor 
José Eerreira Lopes, Ministro de Segunda 
Casse, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil, junto aos 
Emirados Árabes Unidos e cumulativamente, 
junto ao Estado do_ Catar, cujo Relator é o 
Senhor Senador Jamil Haddad; n~ 172, de 
1989, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia Ama
do, Ministro de Segunda Qasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da C9J'éja, 
cujo Relator é o Senhor .Senador Saldanha 
Derzi; n~ 167, de 1989, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se~ 
nado Federal, a escolha do Se~r Nuno Álva~ 
ro Guilherme D'Oiiveira, Mi_njstro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à R e· 
pública de Cabo Verde, cujo Relator é o Senhor 
Senador Afonso Sancho; n9 171, de 1989, do 
Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado federal, a escolha 
do Senhor Antônio Carlos Diniz de Andrada, 
Ministro de Primeira dasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do BrasHjunto à Jamaica e, cumulativa
mente, junto às Bahamas e a Belize, cujo Rela
tor é o Senhor Senador Raimundo Lyra, e a 
de n9 166, de 1989, do Senhor Presidente da 
República, submetemendo à aprovação do 
Senado Federal, a__ escolha do Senhor Guy 
Mendes Pinheiro de Vasconcelos, Ministro de 
Segunda CJasse, da- Cárrdra de Diplomata, 
pclra exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Haiti, cujo Relator é o 
Senhor Senador Jutahy_Magalhães. Reaberta 
a re1.mião em caráter público, o Senhor Presi
dente comunica a retirada da pauta, para pos~ 
terior deliberação, da mensagem ri? 172, de

4 
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1989, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Luiz Mattoso Maia Ama
do, Ministro de Segunda Oasse, da <:arreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Coréia 
Em seguida; o Senhor Senador Humberto Lu
cena, após consulta aos demais Membros da 
Comissão, determina o adiamento da aprecia
ção dos seguintes itens da pauta: Projeto de 
Lei do Senado n9' 67, de 1989, que dispõe 

sobre o envio regular de informações a n!!s
peito da evolução da política externa, de auto
ria do Senhor Senador Itamar Franco, cujo 
Relator é o Senhor Senador Hugo Napoleão, 
e Projeto de Lei da Câmara rt' 13, de 1989, 
que- cria o- Quadro Complementar de Oficiais 
do Exército (QCO), e dá outraS providências, 
de autoria do Poder Executivo, cujo Relator 
é o Senhor Senador Moisés Abrão. Dando se~ 
qüênda, Sua Excelência faz ô3 J~itura de um 
Oficio eliviado a esta Comissão pela liderança 

do Partido Social Democr<lta Brasileiro, c:on~ 
tendo a indicação do Senhor Senador Silvio 
bro suplente desta Comissão, em substitWçáo 
ao Senhor Senador José Ric:ha. Nada mals 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agra~ 
dece a presença de todos e encerra a reunião, 
lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, As
sistente da Comissão, a presente Ata que, lida 
e aprovada. será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Senador Humberto Lucena, Presi~ 
dente. 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 125• SESSÃO, EM 5 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12- EXPEDIENTE 

1.2.1-Aviso do Ministro das Minas 
e Energia 

- N~ 327/89, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Ministério das Mi
nas e Energia sobre quesitoS constantes 
do Requerimento n~ 344/89, de autoria do 
Senador Mauricio Corrêa, 

1.2.2 -Mensagem do Governador 
do Dlstrlto Federal 

-No 77/89-DF (n,~67/89-GAG, na ori· 
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n9 48/89, 
que organiza o Gabinete do Vice-Gover
nador do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

1.2.3 -Parecer 

Referente à seguinte m11téria: 
-Projeto de Lei do Distrito Federal n" 

40/89, do Sr. Govêrttadordo Distrito Fede
ral; so]lcitando a aprovação do Senado Fe
deral ao Projeto de Lei do Distrito Federal, 
que autoriza contratar operação de crédito. 

1.2.4 -Comunicação da Presidên· 
da 

Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei db DF n'148/89,1ido anterior- 1 

mente. 

~SUMÁRIO 

1.2.5 - Leitura de projetas 

..:.... Projeto de Lei do Senado n 9 

256/89-COriiplementar, de autoria da Co
missão Diretora, que dispõe sobre a deda
ração _de nulidade dos atos que tenham 
por objeto· a ocupação, o dorrúnio e a pos
se das terras indígenas,. ou a exploração 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do ·senado-~-" 
257/89-Coli1P!ementar. de autoria da Co
missão Diretôra, que define a cláusula de 
relevali.Íe ih~efess_e púbUco da União, para 
fins de ocupação, domínio ou posse ·das 
terras indígenas, ou_exploração das rique
zas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, e dá outras providências. 

--.:'Projeto de Lei d~ Seni3do n~ 258/89, 
de autoria da Comissão Diretora, que dis
põe sobre a utilização, pelo Governo do 
Distrito Federal, dos órgãos de Segurança 
Pública de que trata o § 4~. do art. 32, 
da Con-StituiÇ8o Federal. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 259/89, 
de; autoria da Comissão Diretora, que regula o direito de acesso a informações e disci
plina o rito processual do habeas data. 

- Projeto de Lei do Senado n.,. 260/89, 
de autoria cfa Comissão Diretora, que dis
põe _sobre a demarcação das terras tradi
cionalmente ocupadas pelos índios, e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei do DF n" 49/89, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
dispõe sobre o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais no Dis-
trito Federal e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 261/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que acrescenta dispositivos, após o 
art 242, do Titulo II, do C6dtgo Eleitora]. 
(Lei n~ 4.737, de 1965, com suas altera
ções.) 

......,... Projeto de Lei do Senado n~ 262/89, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que dispõe sobre o exercício dos direitos 
culturais, os incentivos à cultura, a pro~
ção à cultura brasileira e dá outras provi
dências. 

1.2.6 - Comunicação 

Do Senador Gomes Carvalho, que se 
ausentará do País, a partir do dia 6 do 
corrente mês, até_ci dia 9 do mesmo mês. 

1.2.7- Oficlos 

........ N~ 2/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a apro
vação do Projeto_ de Lei do Senado n9 

107/88 (tramitação conjunta com -o PrO
jeto de Lei do S_enado n"' 50/89), que toma 
obrigatória a reserva, no serviço público, 
de emprego para pessoas portadoras de 
deficiência, fore percentual e dá outras pro
vidências. 

- N"' 3/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais,. comuntcando a apro
vaçao do Projeto de Lei do Senado n~ 
115/88, que regu1a a concessão do bene
fído mensal de um salário mínimo à pes
soa portadora de deficiência e ao Idoso, 
nas condições que especifica. 

- N~> 4/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a a pro-
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Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
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vação do Projeto de Lei do Senado n~ 
5:3/89, que conCede o beneficio de um sa
lário mínimo aos portadores de deficiência 
e aos idosos, nas condições que especifica. 

1.2.8- Comunicações da Presidên
cia 

- Prazo de 72 horas para interposição 
de recurso por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetas de Lei do 
Senado no:o= 107/88 (tramitando em con· 
junto com o PLS n• 50/89),115/88 e53/8~, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

-·Deferimento do Requerimento 0 9 

460/89, em 4 do corrente, de autoria do
Senador Carlos Alberto. 

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

1.2.9- Discursos: do Expediente 

SENADOR OO.MES CARVAUÍÓ- Pro
blemas dos sistemas energético e de co
municações. 

SENADOR ÁGREO MELLO - Aniver
sário da elevação do Amazonas à categoria 
de Província. 

SENADOR MAGR!CJO COI?RPA- Pro
jeto de Lei do Seriado IT' 262/89, de sua 
autoria, dispondo sobre o exercício dos di~ 
reitos culturais, lido na presente sessllo. 

1.2.10- Apreciação de matérias 

-Requerimento n9 459/89,1ido em ses
são anterior. Aprovado. 

- Redaçllo fmal do Projeto de Lei do 
DF n9 34/89. Aprovada, nos termos do Re· 
querimento n9 461/89. À sanção do Gover· 
nadar do Distrito Federal. 

~ Requerimento n" 462/89, de autoria 
do Senador Pompeu de Sousa, solicitando 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICObO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
fmp.resso sob a responsab•ltdad~ da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ···································'~·-'··~····· NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ................................. , ....... f"Cz$ 0,06 
Ttrãgem: 2.200-.exempf.iires. 

dispensa de interstício e prévia distribuiçê:o 
de avulsos, para o Projeto de Lei do DF 
n9 38!89, que cria a Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia e dá ou
tras providências. Aprovado. 

!.3 - ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constituição n9 

1 de 1989, de autoda do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores. 
que aJtera os prazos estabe]ecidos no § 
69 do art. 14,para desincompatibilização 
do Pfesidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, VotaçãO adiada por falta de quo
rum. 

SubstitutiVo do Senado ao Projeto de 
Lei da C!mara n• 12, de 1989 (n• 1.032/83, 
na Casa de origem), que dá nova redação 
aoart132 da Lein9 5.869,de 11 de janeiro 
de 1973 -Código de Processo Ovii.Apro-
vado. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de _Lei da Câmara n9 146, de 
1984 (n• 2.394n6, na Casa de origem), 
que altera a redaçllo dos §§ 4~ e 59 do 
art. 23 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973, _que modifica a legislação de Previ
dência Social e dá outras providências. De
dar ado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 147, de 
!984 (11" 331 n9, na Casa de origem), que 
altera a redação do inciso I do art. 11, da 
Lei o9 3.807, de 26 de agostõ de 1960 
-Lei Orgânica da Previdência Social. De
clarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 159, de 
1984 (n• 2.529n6, na Casa de origem), 
que acrescenta dispositivos à Conso]ida
çi.o das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
_l943._1)_~claiiJdo prejudicado. Ao Arquivo. 

1..3.1 - DisclU'sos após a Ordem do 
Dia 

sEfiJWOR CARLOS PATROdN!O
Desaparedmento do Boing 737, da Varig,. 
na reg1ã0 Amazônica Aparelhamento do 

Aeroporto de Ar_aguaína-TO para seivir 
de apoio aos vôas naquela região. 

SENADOR JOsE FOGÃÇ>\ - lrnplan
tação do parlamentarismo. Análise da si· 

-tuaçãO atual dos partidos políticos no Bra
sil. 

SENADOR JaTAHY MAOAUIAES -
Preservação do nosso ecossistema. 

SENADOR MÁRIO MAU\ -Campanha 
presidencial. 

1.3.2 -_ Des~lgnação c~a Ord~ d~ 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -ATO DA COMJSSAO DIRETO· 
RA 

-N•25/89 

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

- N~ 223 e 224/89 

4-ATA DE COMISSÃO 

5 -11'18TITUfO DE PREVIDá!CIA 
DOS CONGRESSITAS 

--ResolUções n91 3 a' 6189 
-Ata da 3~Reunião Ordinária, realizada, 

em 18-5~89 · 
--Ata da4' Reunião Ordinário, reãlit:ada, 

em 19·6-89 

6-CONSELHO DE SCIPERVISÃO 
DOPRODASEI'I 

-Ata da gg. reunião 

7- MESA DIRETORA 

8-UDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

9 - COMPOSIÇÃO DE COMJS
SOES PERMAl'IEI'ITE8 

. 
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Atada 125~ Sessão, em 5 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Aureo Mel/o. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS;ACJ-WI-8E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Mário Maia --Aiuízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres~ Aureo MeDo -Jar
bas Passarinho -Alexandre Costa - Edison 
Lobão - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro 
Benevfdes -Raimundo üra -Marco Maciel 
- Mansueto de Lavor --João Lyra- Fran
cisco Rollemberg- Jutahy Magalhães -"Jo- . 
sé lgnácio Ferreira- Gerson Camata -João 
Calmon- Nelson Carneiro- Itamar Franco 
- Alfredo Campos-- Irapuan Costa Júnior 
- Pompeu de Sousa .:....- Maurício Correa -
Meira Filho- Márcio Lacerda- Mendes Ca
nale- Rachid Saldanha Derzi- Wilson-Mar
tins - Gomes Carva1ho - Cai-los Chiarelli. 

' 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

- A lista de presença acusa o compareci
mento de 31 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Delis, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~' Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Aviso 

DO MINISlRO DAS Mll'IAS E ENERGIA 

N~> 327/89, de 31 de agosto último, encami
nhando esclarecimentos prestados pelo Minis~ 
tétio das Minas e Energia sobre quesitos cons~ 
tantes do Requerimento no 344, de 198.9, do 
Senador Mauricio Corr_êa, formulado com o 
objetivo de obter informações pertinentes à 
Petrobrás Distribuidora S/ A. subsidiária da Pe
tróleo Brasileiro _S/ A- Petrobrás. 

Mensagem 
DO GOVERI'IADOR DO DISTRITO FE

DERAL 

MENSAGEM I'!• 77, DE 1989-DF 
(N~" 67/89~GAG, na origem) 

Brasilia, 19 de setembro de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena~ 
do Federal: 

A Constituição da República criou o cargo 
de Vice~Govemador do Distrito Federal, con
forme disposto no § 2~>, do artigo 32, determi~ 
nando que a eleição do Governador e do Vice
Govemador coinci4irá com a dos Governa
dores dos Estados Federados. 

Por se tratar de uma inovação introduzida 
pela Assembléia Nacional Constituinte, na 
Carta Magna promulgada em outubro de 

1988, a administração do Distrito Federal ca~ 
reçe ainda de instrumentOs legais que dispo~ 
nham sobre as atribuições do Vice-Governa~ 
dor e o funcionamento do seu gabinete. 

Por esta razão tenho a honra de dirigir~me 
a Vos.sa Excelência, no sentido de encaminhar 
o anexo Projeto de Lei, que "org_aniza o Gabi~ 
nete do Vice-Govemador do Distrito Federal, 
e _c;fá _outras providências". 

Nortearam a elaboração elo ato ora propos~ 
to, a Parcimônia e a austerldãde com a coisa 
pública, razão pela qual, além da previsão de 
pessoal técnico, administrativo e de apoio a 
ser remanejado de outros órgãos para aquele 
Gabinete, est.:Lse prevendo no projeto a exis
tência de somente 5 (cinco) cargos de Direção 
e Assessoramento Superiores para a implan
tação e funcionamento do novo órgão. 

Esperando contar com o apoio dos Mem
bros dessa Casa Legislativa,_ como sempre 
ocorre, aproveito a_oportunidade_para renovar 
a Vossa Excelê_ncia protestos de elevado apre
ço e-distinguida consideração. -Joaquim 
Domingos Roriz, Governador do Distrito Fe~ 
dera!. 

PROJETO DE LEI DO DF N• 48. DE 1989 

Organiza o Gabinete do ltlce~GoVerna· 
dor do Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 "? Enquanto não for promulgada a 

lei orgânica de que trata o artigo 32, da Consti
tuiÇão da República Federativa do Brasil, o 
exercício do cargo de Vice~Govemador do Dls~ 
trito Federal, dar-se~á segundo o que dispõe 
esta Lei. 

Art 2ç O Vice~Govemador do Distrito Fe~ 
dera! substituirá o Govemàdor, no caso de 
impedimento. 

Art. 3ç O Vice-Governador do Distrito Fe~ 
dera!, além de outras atribuiçõ_es qu~ lhe forem 
conferidas por lei, auxiliará o Governador, 
sempre que por ele convocado para mi,ssões 
especiais. 

Art 4~> Para o· desempenho de suas atri~ 
buições o Vice~Governador contará com um 
Gabinete e uma Assessoria Especial, aos áuais 
competirá, na forma que vier a ser estabe
lecida em regimento aprovado pelo Qover~ 
nadar, dar-lhe assistência política, social, téc~ 
nica e administrativa. 

Art 5~ Acam criadas na Tabela de Pes
soal do Distrito Federal, parte relativa ao Gabi~ 
nete do Governador, para fins de implantação 
e funcionamento do Gabinete do Vice-Gover-

nadar, as seguintes funções do Grupo Direçáo 
e Assessoramento Superiores: 

a) 1 (um) Chefe- do Gabinete -_Código 
LT-DAS 101.4; 

b) 1 (um} Chefe da Assessoria Especial
Código LT-DAS 101.4; 

c) 1 (um) Assessor- Código LT-DAS 
102.3; -

d) 1 _(um) Assessor Auxiliar- Código LT· 
-DAS 102.1; - -

e) 1 (uffi) Secretário Executivo..:... Código -
LT-DAS 102.1. .. . 

Art. 6~ O Gabinete do Vice~Governador 
do Distrito Federal contará com pessoal técni
co, admirústrativo e de apoio necessário ao 
seu funcionamento, podendo, respeitada a le
gislação específica, inclusive, dispor de fundo-
nários requisitados. -

§ 1 "? Caberá à Secretaria de Administra
~o_ flX8f, por ato próprio, a_lo!ação de pessoal 
do Gabinete do Vice~Governador, bem como 
provê~ lo de recursos humanos, materiais e ins~ 
talcições para sua implantação e funciona~ 
menta. 

§ 29 Os servidores !citados no Gabinete 
do Vice-Govemador e órgãos_que o _integram 
farão jus à percepção da Gratificação P,elo En
cargo em Gabinete, de que trata a Lei n9 35, 
de 13 de julho de 1989. 

Art. 79 As despesas decorrentes da execu
ção desta Lei correrao à conta das dotações 
orçamentárias do Gabinete do Governãdor, 
enquanto o Gabinete do Vice-Governador não 
dispuser de anexo próprio na lei de orçamento 
do Distrito Federal. 

Art. 89 Esta ~ei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 99 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

(À ComissãO do Distrito Federal.) 

Parecer 

PARECER I'!• 178, DE 1989 
(Da Comis_são do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Lei do Distrito Fede~ 
ral no;> 40, de 1989, Mensagem n9 71, de 
1989- DF (n' 61-GA(i, de 17-B-89. n• 
origem), do Senhor Governador do Dis
trito Federal solicitando a aprovação do _ 
SenadiiFederal do Projeto de Lei do Dis
trito Federal, que "autoriza contratar ope~ 
ração de crédif'o': -

Relator: Senador Edison Lobão 
Com Mensagem n~> 71/89, o Senhor Gover-

. nadar do Disbito Federal solicita a aprovação -
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do Senado Federal do projeto de lei que auto~ 
riza o Distrito Federal a contratar operações 
de crédito no v:alor de até US$ 200,000;000.00 · 
(duzentos milhões de dólares norte-america
nos), junto ao· banco Interamericano _de De~ 
senvolvimento - BID e à Caixa ECOõôiri.iCa 
Federal. 

As operações destinam-se a financiar a exe
cução de projeto de ampliação e melhora
mento do sistema de água potável e esgota
mento sanitário de Brasília, projeto cuja priori
dade foi reconhecida pelo Senhor Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, através do Aviso_ n~ 
1.023/89, de 8 de agostO de I 989. 
É evidente a importância so.cial do projeto a 
ser parcialmente financiado pelo BID. 

A competênda do Senado Federal para 
apreciar a proposição em exame_ decorre do 
artigo 16, § 1"', do f'.ro das Disposições Col)sti
tucionais Transitórias. 

Emenda n~ 1-DF 

Dê-se ao art 19 do Projeto a seguinte reda
ção: 

"Arl 19 É o Distrito Federal autori
zado a contratar, com aval da União, ope
ração de __ crédito no valor cje até US$ 
200,000,000.00 (duientos milhôes_ de 
dólares americanos),junto ao BanCO Jnte
ramericano de Desenvolvimento (BID} e 
à Caixa Econômica Federal. · 

Justificação 

A emenda visa compatibilizar o texto do art 
)9 do projeto com o disposto no artigo que 
o Poder Execufivó do DiSbito Federal encami
nhou através da Mensagem n9 72,_ de ~ 989:. 

Em face do exposto, Opino pela aprovação 
do Projeto de Le~ por constitucional e jurídico, 
com a Emenda n9 1-R, que apresento. 

Sala das Comissões, 5 de setembro- de 
1989. -Mauro Benevides. Presidente- Edi
son Lobão, Relator - Mansueto de Lavor
Áureo J.fello - Raimundo Lira - Mauricio 
Corrêa-Pompeu de Sousa- Francisco RO
Uemberg - -M.eira Filho - Hugo Napoleão 
- Aluizfo Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do expediente lido, consta a Mensagem 
n' 77, de 1989-DF, (n' 67/89, na origem), do 
Sr. Governador do Distrito Federal, encami
nhando ao Senado, nos termos do disposto 
no § 19 do art 16 do Ato das Di~posições 
Constitucionais Transitórias, e da Resolução 
n9 157, de 1988, do Senado Federal, Projeto 
de Lei do DF que organiza o Gabinete do 
Vice-Governador do Distrito Federal e dá ou
tras provldências. 

Nos termos da Resolução n9 157, de 1988, 
a matéria será despachada à Comissão do 
Distrito Federal, onde poderá receber emen
das, após sua p-ublicação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 101 Se.cretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
_ _ N• 256, de 1989-Complementar 

Dispõe sobre a dedaração de nulidade 
dos atas que tenham por objeto a ocupa
~o, o domfnlo e a posse das terras indí
genas, ou a exploração das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 
e dá outras providêndas. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 O Ministério -Público Federal, no 

exercíCIO--da funçi!o que-lhe confere o artigo 
129, inciso V-da_ Constituição Federal, promo
verá as aÇões Visando à declaração de nulida
de de todos os atas que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, e à reinte· 
gração das respectivas terras ao pleno domí-
nio da União. _ 

§ 19 AFundaçãoNacionaldofndio-Fu
nai e demats órgãos competentes remeterão_ 
ao Ministério Público, no prazo de. 30 (trinta) 
dias, as informações e documentos necessá
rios à propositura daS ações a que se refere 
este artigo. 

§ 29 Recebidas as informaçõ_es e os docu
mentos, as ações serão ajuizadas no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 29 Quando derivadas de ocupação de 
boa-fé, as benfeitorias úteis e necessárias exis
tentes nas terras referidas no á.rt. 1 ~serão inde
nizadas pela União. 

Parágrafo único. Para os fms desta lei, 
considera-se ocupação de boa-fé aquela que 
implique a posse de área imprescindível à sub
sistência de seu titular e de sua família. 

Arl 3o O Orçamento da União contem· 
piará o volume total de recursos necessários 
para fazer face à indenização de que trata esta 
leL 

Art. 4~ Fica a União investida de direito 
à ação regressiva, para haver as quantias pa
gas na forma do art. 29, contra todos aqueles 
que, com culpa ou dolo, induziram ou promo
veram a ocupação irregular de terras indíge
nas ou a concessão ilegal de direito de lavra 
de suas riquezãs naturais, sem prejuízo de ou
tras sanções aplicáveis _à espécie. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Ait. --69 São. revogadas _as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Os direitos territoriais indígenas são reco
nhecidos desde os tempos __ coloniais. Em es
pecial, o Alvará de 1680 considerou os índios 
"primários e naturais senhores (das terras)", 
devendo, pois. tais direitos serem preservados 
por ocasião de concessões_de terras a parti
cu1ares. 

No plano çonstituciQna1, a garantia de tal 
instituto ínkiou-se coiri a Constitu!ção de 
1934, fumiffido~se como traclição nas Cartas 
Magnas subseqüentes. O Texto de l988 apre-

senta a inovação de expressar os direitos asse
gurados às comunidades indfgenas numa re
dação mais precisa, a qual permite contornar 
dubiedades que poderiam possibilitar o des
respeito aos preceitos estabelecidos. 

Com vistas à regulação do parágrafo 69 do 
seu art. 231, a COnstituição ora em vigência 
prevê a necessidade de pelo menos duas leis. 
A primeira delas, lei complementar, deve ter 
por conteódo a definição do que representa 
"relevante interesse público da União", a fun 
de est:aQelecer ressalva à declaração de nulida
de e extinção dos atas que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índíos, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. A segun
da, lei ordinária, deve demarcar o significado 
de "ocupação de boa-fé", para possibilitar que, 
apenas nos casos desse tipo de ocupação, 
a União indenize benfeitorias, por ocasião da 
declaração de nulidade e extinção dos atas 
acima mencionados. 

Entretanto, é-Ceeonhecidalnente impossível 
fazer valer as normas estabelecidas no_ pará
grafo 69 do art. 231, _sem que as terras indíge
nas sejam demarcadas, conforme prevêem o 
cerput do próprio artigo e o art 67 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 
corno bem observa a antropóloga Manuela 
Carneiro da Curiha, "a disputa das terras indí
genas e de suas riquezas é o núcleo da questão 
indígena hoje no Brasil". -

A esse respeito, vaJe recordar que a Lei 
6.001, de 1973, denominada "Estatuto do ín
dio", em seu artigo 65, fixou que "o Poder 
Executivo fará, no prazo de cinco anos a de
marcaçao das terras indígenas, ainda não de
marcadas". Passados dezess~s anos, a maJor 
parte das referidas terras está ainda por de
marcar. 

Nesse contexto, a regulação do parágrafÕ 
69 .do art. 231 env6Jve,-imPrescindivelmente, 
um conjunto de três projetes de lei, a saber, 
a lei complementar que define a cláusula "rele
vante interesse público da União", a lei ardi~ 
nária que conceitue "ocupaçao de boa-fé" e 
a lei ordinária que defina parâmetros mínimos 
para o desenvolvimento do proc.esso de de
marcação das terras indígenas. Por Isso, cada 
um desses três projetes de lei não pode ser 
visto de forma isolada, mas como parte inte
grante do conlunto da legislação necessária 
para regular as disposições constitucionais re':' 
lativas aos índios broilsileiros. 

Ao ton1~ar por base esse _entendimento e 
ao propor as normas constantes de cada um 

-dos projetas de lei, procura-mos p_reservar, ri
gorosamente, orientação _consubs~ciada__p;a 
ConSUtuiçáo Feder~ _acerca dos direitos ga.: · 
rantidos às co~~nidades indígenas. 

O presente projeto de lei, que trata das 
ações a serem promovidas pelo Ministério Pú
blico com o objetivo de declarar a nulidade 
dos atas que tenham por _objevo a ocupação, 
o domínio e a posse das terras tradicional
mente ocupadas pelos índios, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo~ dos rios e dos 
lagos nelas existentes, visando a reintegração 
das mesmas ao domínio da União e, ainda, 
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dispondo sobre a indenizaçao relativa ~s ocu~ 
pações de boa~fé, tem ·par escopo garantir 
às populações indígenas o direito à sua repro· 
dução ffsica e cultural. 

Para que esse objetivo seja atendido, enten· 
demos ser necessária a elaboração de uma 
legislação que conceitue com precisão todos 
os elementos envolvidos na questão das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios. So· 
mente com este procedimento poderão estas 
terras ser reintegradas ao domínio da União, 
em cumprimento aos dispositivos constitucio_- _ 
nais. 

Em obediência ao disposto no parágrafo 
& do art.231 da Constituição Federal, a decla
ração de nulidade dos atos referidos anterior
mente prevê a indenização, pela União, das 
benfettorias derivadas de ocupação de boa-fé, 
na fonna conceituada no art.. 29 deste projeto 
de lei. 

Nos casos passíveis de sua aplicação, o art 
49 investe a Onião de direito à aç:ão regressiva 
contra aqueles que, com culpa ou dolo, esti
mularam a ocupação das terras indígenas ou 
a lavra de suas riquezas naturais. Esse dispo
sitivo tem o propósito de impedir que, mais 
uma vez, ações movidas por interesses parti
culares façam recair seu ônus sobre o Erário. 

Pelo exposto consJderamos que a aprova
ção deste projeto de lei significa ação decisiva 
para a garantia dos direitos indígenas, em con
formidade com a intenção expressa pelos le
gisladores constituintes na Carta Magna pro
mulgada em 5 de outubro de 1988. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 19H9. 
-Nelson Carneiro -Mendes Canale-Pom
peu de Sousa- Nabor Júnior-Áureo !1ello. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!• 257, de 1989-Complementar 

Defme a dáusula "relevante Interesse 
público da União", para fins de ocupação, 
domínio ou posse das terras indfgenas, 
ou exploração das riquezas naturais do 
solo, dos dos e dos lagos nelas existentes, 
e dá outras provldéncias. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art 1 <:> Para fins da aplicação do disposto 

no parágrafo 6ç do artigo 231 da Constituição 
Federal, caracterizam relevante interesse pú
blico da União: 

1-perigo iminente de agressão externa; 
II -ameaça de grave e iminente catástrofe 

ou epidemia; e 
m-necessidade de exploração de riquezas 

naturais imprescindíveis à soberania ou ao de
senvolvimento nadonaJ, inexistentes em ou
tras regiões do País, ou, caso existentes, im
possíveis de ser exploradas nas condições téc
nicas então conhecidas. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no 
indso m, qoe implique a perda temporária ou 
permanente da ocupação, do domínio ou da 
posse de parte de suas terras, a comunidade 
afetada fará jus a área correspondente, contí
gua a seu tenitório, dotada de recursos am
bienta[s suficientes para prover as necessida-

des concernentes .!i sua repf6dução física e 
cultural. 

_ _ Art. 29 O Po.4ru' E:xecutivo procederá ao 
levantamento dos casos em que se configure 

· relevante interesse público da Onião, com ba
se nos critérios definidos no artigo 19. 

Art. 3? O resuhado do levantamento será 
encaminhado de imediato ao Congresso Na
dona!, a quem caberá, exclusivamente, apro
var os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras tradicional
mente ocupadas pelos índios, ou a exploração 
das __ riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 

Parágrafo único. Reconhecido o relevante 
interesse público da Onião, na forma do inciso 
m do artigo 19, o Poder Executivo encaminhará 
ao Congresso Nacional, juntamente com os 
resultados do levantamento, os estudos relati
vos à área de que trata o parágrafo único do 
artigo 1~. 

Art 49 O Poder ExecUtiVo; no prazo máxi
mo improrrogável de 1 (um) ano, procederá, 
ao levantamento dos ates já praticados que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e 
a posse das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, ou a exploração de suas riquezas 
natufais, e ein que se configure relevante inte
resse púbUco da União, aplicando-se às hipó
teses os dispositivos desta lei. 

Art s~ Esta le_i entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 6" São revogadas as disposições em 
contr~rio._ 

Justific8Ção 
-- -- . --

Os direitos territorias indígenas são reço
nhecidos desde os tempos coloniais. Em es
pecial, o Alvará de _16.80 considerou os índios 
"primários e naturais senhores (das terras)", 
devendo, pois, tais direitos serem preservados 
por ocasião de concessões de terras a parti
culares. 
_ No_ plano constitucional, a garantia de tal 

instituto iniciou-se com a Constituição de 
1934_, fumando-se como tr_~_Qiç_ão nas Cartas 
Magnas subseqüentes. O texto de 1988 apre
seotcla; inovação de_ expressar os direitos asse
gurados às comunidades lndígenas numa ce
dação mais precisa, a qual permite contornar 
dubie_dade que poderiam possibilitar o desres-

- peltõ aoS pÍ'ecettos estabelecidos. 
· Com vistas à regulação do parágrafo 6<:>_ do 

seu.artigo 231, a: Constituição ora em vigência 
prevê a necessidade de pelo menos duas leis. 
A primeira delas, lei complementar, deve ter 
por conteúdo a defmição do que representa 
"relevante interesse público da CJnião", a fm'l 
de estabelecer ressalva à declaração de nulida
de e extinção dos ates que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras 
tradldonalmente ocupadas pelos índios, ou · 
a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. A segun
da, lei ordinária, deve demarcar o significado 
de "ocupação de boa-fé", para possibilitar que, 
apenas nos casos desse tipo de ocupação, 
a União indenize benfeitorias, por ocasião da 
declaração de nulidade e extinção dos atos 
acima mencionados. 

Entretanto, é reconhecidamente impossível 
fazer valer as nonnas estabelecidas no pará
grafo 69 do artigo 231, sem que as terras indí
genas sejam demarcadas, conforme prevêem 
o Cllput do próprio artigo e o artigo 67 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. Como bem observa a antropóloga Ma
nuela Carneiro da Cunha, "a disputa das terras 
indígenas e de suas riquezas é o núcleo da 
que.stáo Indígena hoje no Brasil". 

A esse respeito, vale recordar que a Lei n9 
6.00l,.de 1973, denOminada "Estatuto do in
dio", em seu artigo 65, fixou que "o Poder 
Executivo fará, no prazo de cinco anos, a de
marcação das terras indígenas, ainda não de
marcadas". Passados -dezessels anos, .a maior 
parte das referidas terras está ainda por de
marcar. 

Nesse contexto, a regulação do_ parágrafo 
69 do artigo 231 eiiVolve, impresdndívelrriente, 
um conjunto de três projetes de lei, a saber, 
a lei complementar que defina a cláusula "rele
vante interesse público da União", a lei ordi
nária que conceitue "ocupação de boa-fé" e 
a lei ordinária que defina parâmetros mínimos 
para o desenvolvimento do processo de de
marcação das terras indígenas. Por isso, cada 
um- desses três projetes de lei não pode ser 
visto de forma Isolada, mas como parte inte~ 
grante do conjunto da legislação necessária 
para regular as disposições constitudonais re
lativas aos 1ndios brasileiros. 

AD tomar por base esse entendimento e 
ao propor as normas constantes de cada um 
dos projetes de lei, procuramos preservar, ri
gorosamente, a orientação consubstanciada 
na Constituição Federal acerca dos direitos 
garantidos às comunidades indígenas. 

No que se refere ao presente projeto de 
lei, julgamos que os previstos nos incisos do 
artigo 19 englobam-se hipóteses possíveis de 
caracterizar relevante_ interesse público da 
União, sem apresentar riscos de ferir as regras 
definidas no Capítulo VJll do Título VDI da Cons
tituição Federal. 

A processualística concernente a levanta
mento das hipóteses de relevante interesse 
público da União e sua posterior aprovação 
procurou manter o espírito do mencionado 
Capítulo. O artigo 231, em seus parágrafos 
terceiro e quinto, prevê, respectivamente, a ne
cessidade de autorização ou dead referendum 
do CõngresSo Nacional, para o aproveitamen
to de recursos hídricos e a lavra de riquezas 
minerais em terras de índios. ou para a remo
ção de grupos indígenas. Assim, com o objew 
tive de manter a indispensáVel coerência, este 
projeto de lei confere ao Poder Executivo a 
obrigação de efetuar o levantamento dos ca
sos e ao Legislativo o encargo de julgar e 
aprovar os que caracterizem relevante inte-
resse público da Onião. 

Tendo por base essa forma de protedimen~ 
to, que vale para as ações já cometidas ou 
para as hipóteses sob futura conslderação, ca
be ao Poder Executivo, no prazo de um ano, 
proceder ao levantamento dos ates já pratica~ 
dos, a fim de definir quais são passíveis de 
inclusão na mencionada cláusula. 
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Com o projeto de lei sob consideração, que, 
reiteramos, é parte do conjunto da legislação 
necessária para fazer valer em sua pleni~ud~ 
as normas constitucionais referentes aos Indí
genas brasileiros, temos a expectativa de estar 
regu1ando com a exigida just~z_a _o parágrafo 
sexto do artigo 231 da Constituição Federal, 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Nelson Cairie!ro-/11endes Cana/e -Pom
peudeSousa-NaborJúnior-AureoMello. 

À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 258, DE 1989 

Dispõe sobre a utilização, pelo governo 
do Distrito Federal dos órgãos de Segu
rança Púbjjca de que trata o § 4P, do art 
32, da Constituição Federal. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. ]9 A segurança pública no Distrito Fe

deral com estruturas e competência defmidas 
em !~is específicas, observados os principias 
estabelecidos definidos em leis específicas. 
observados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal. é de responsabilidade: 
I-da Polícia Ovil; 
ll - da Polícia Militar; 
m- do Corpo de Bombeiros MHítar. 
§ 1 ~ Compete à União, _ll:<;)S !e~os do_ inw 

ciso XIV, do art. 21, da Constituição Federal, 
organizar e manter a policia civil, a polida 
militar e o corpo de bombeiros mmtar do Dis· 
trito Federal. 

§ 29 Nos termos do que dispõe o § 69
, 

do art144, da Constituição Federal, a Polícia 
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças 
auxiliares e reserva do ExércitO, subordinam· 
se, juntamente com a Polícia CMI, ao gover
nador do DiStrito Federal. 

Art. 2? O Governo do Distrito Federal dis
põe dos órgãos de segurança pública ~ os 
utiliza em condições consideradas norma1s de 
preservação da ordem pública e da defesa 
civil. 

Art 3<> Nos casos de grave perturbação 
da ordem pública, de estado de defesa, de 
estado de sítio _e_ de intervençã_o federal, os 
órgãos de Segurança Pública Do Distrito Fe
deral serão utilizados pelo Governo Federal, 
mediante ato do Presidente da República, no 
qual indicará suas subordinações temporárias 
para fins operacionais. 

Art. 4~ Compete ao Governador nomear 
o dirigente da Polícia Civil e os córil.andantes 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, bem como estabe
lecer as medidas necessárias à articulação_ 
operacional destes órgãos, visando a eficiên
cia e eficácia da Segurança Pública do Distrito 
Federal. 

Art. 5<> O Governador do Distrito Federal 
proporá, ao Presidente da República, sempre 
que houver motivos justificáveis, projeto de 
lei, alterando a organização dos órgãos de se
gurança pública do Distrito Federal. 

Art. 69 As despesas decorrentes da aplica" 
ção desta lei serão atendidas ~?r dotações 
específicas do orçamento da Uruao. 

Art. 7? E5ta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O objeto desta Proposição é regulamentar 
a forma de utilização dos órgãos de segurança 
piíbliCâ; peJO Governo do Distrito Feder~, ~o~
forme dispõe o§ 49 do art. 32 da ConstitUJçao 
Federal. _ _ _ 

A polícia civil, a polícia militar e o corpo 
de bombeiros rniUtar do Distrito Federal mere" 
ceram tratamentos difererlêiados dos demais 
órgãos de Segurança Pública das unidades 
da Federação, na Constitui.ção Federal. 

Dada a necessidade de garantir a segurança 
pública de instituições tipicamente de sede 
do Governo· Federal, como a Presidência da 
República, o Congresso Nacional, o ~upremo 
Tribunal Federal, os Tribunais Supenores, os 
Ministérios e ainda as embaixadas de países 
aqui representados, houveram por bem os 
Constituintes que a organização e manuten
ção dessa função do Estado ficasse sob a 
responsabilidade da União. -

Temos, portantO, no inciso XIV do art 21 
da Constituição qUe compete a União orga
nizar e manter a polícia federal, a polícia rodo
viária e a fêri'6Vláría: federal, bem como a polí
cia civil, a polícia militar e o corpo de bo~
beiros militar do Distrito Federal, e seus tern
tórios. . 

É necessário observar que, mesmo orgaru
zadas e mantidas pelo Governo FederaL a Polí
cia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bom
beiros Militar sobordinam-se ao Governador 
do Distrito Federal, conforme estabelece o § 
69 do art 144 da Constituição Federal. 

'Em decorrência dessa subordinação, esta
belece esta Proposição que compete ao Go
vernador nomear o dirigente da Polícia Civil 
e os cor'nanâantes da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Poderá, ainda, visando melhorar a eficiência 
e eficácia dos órgãos de Segurança Pública 
ncr DistritO Federal fazer com que atuem de 
forma articulada, bem corno propor ao Presi
dente da República, sempre que houver razõe~ 
que o juStifiquem, aheração em suas orgam-
zações. -

Conforme consta desta proposição, art. 29
, 

o GoVerno dó Distrito Federal dispõe dos ór
gãos de segurança e os utiliza em condições 
de nonnalída_de da ordem pública, caso con
tráriO~ previsto no art 39, o PreSidente da Repú
blica chamará a si esta atnbuição. Es~~ fo_rma 
de"-U:tTIIzaÇao se faz necessária em razão da 
necessidade de manter a incolumidade do Go~ 
vemo ·da União, das Embaixadas é de outros 
organismos internacionais ·aqui sediados. 

FinaliZando, ternos que o Poder Executivo 
estabeJecerá as normas para operacionaliza
ção orçamentária e financeira decorrentes da 
aplicação desta Lei. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Nelson Carneiro -Pompeu de Sousa -
Nabor Júnior - Aureo MeDo - Mendes Ca" 

nale (1-\ Comissão de Constituição, Justiça 
e CkiadamB, competência terminativa). 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 259, de 1989 

Regula o direito de acesso li informa· 
çóes e dJS_ciplina o rito processual do ''11.1-
beasdata': 

o-congresso Nacional de_creta: 
Art. lq Todapessoaternodireitodeaces

so a informações relativas à sua pessoa, cons
tantes de regiStro ou banco· de dados de enti
dades governamentais ou de caráteq~úbUc_o. 

Art. 29 O re-querimento será apresentado 
ao órgão ou entidade depositária do registro 
ou banco de dados e s_erá deferido ou indefe
rido no prazo de quarenta e oito horas. 

Parágrafo único. A decisão será comuni
cada ao requerente em vinte e quatro horas. 

Art ~ Ao deferir o. pedido, o depositário 
do registro ou do banco de dados marcará 
dfa e hora para que o requerente tome conhe
cimento das informações. _ 

Parágrafo úriiCO. AO" reque-rente, a Seu pe
dido _serão imediatamente fornecidas cópias 
xero9ráficas de dm:::umentos de seu interesse. 

Art. 4<> Constatada a íriexatidão de qual
quer dado, a seu respeito, o interessado, em 
petição acompanhada de docurne~os com
probatórios, poderá reque~~r ~~a re~ficação. __ 

Parágrafo único. Feita_ a retificaçao em, n? 
máximo, dez dias, ap6s a entrada do requen
mento; a entidade ou órgão depositário do 
registro ou da informação dará ciência ao inte
ressado. 

Art. 5~ Conceder-se~á habeas data: 
I- para assegurar o conhecimento de iri· 

formações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registro ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter pó· 
blico; _ 
n- para a retificação de.dad~s, quan~o n~o 

se prefira fazê-lo por processo SJgiloso,Judictal 
ou administrativo. 

Art. 6~ A petição inicfal, que deverá pree~· 
cher os requisitos dos artigos 282 a 285 do 
Código de Processo Civil, será apresentada 
em duas vias e os documentos que instruírem 
a primeira serão reproduzidos por cópia na 
segunda. . _ ... 

Parágrafo úniCo. A petiçao truCJal deverá 
ser instruída com prova: 
i-da recusa ao acesso às informações ou 

do decurso de mais de dez dias sem decisão; 
ou n-da recusa em fazer-se a retificação ou 
do decurso de mais de quinze dias, sem de-
cisão. . __ 

Art. 7'~ Ao -despachar a inicial, o juiz orde
nará que se notifique o coator do conteúdo 
da petição, entregando-lhe a segunda~ apre· 
sentada pelo impetrante com as c6ptas dos 
documentos, a fm de que, no prazo de dez 
dias, preste as informaç?es que julgar neces:
sárias. 

Art. a~ A inicial será desde logo indeferida, 
quando não for o caso de habeas data ou 
se Jhe faltar algum dos requisitos previstos 
nesta lei. 

Parágrafo único. Do despacho-de indeferi
mento caberá o recurso previsto no artigo 13. 
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Art. 99 · Feita a notifícaçãõ, o serve-ntuário 
em cujo cartório corra: o feito juntará aos autos 
cópia autêntica do ofício endereçado ao coa~ 
tor, bem como a prova da sua entrega' a este 
ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar 
recibo. 

Art. 10. Findo o prazo a que se refere o 
artigo 3t> e ouvido o representante do MinJstério 
Público dentro de cinco dias, os autos sérão 
conclusos ao Juiz para decisão a ser proferida 
em cinco dias. 

Art. 11. Na decisão, se julgar procedente 
o pedido, o Juiz marcará data e horário para 
que o coator: 

O apresente ao impetrante as inforinaÇões 
a seu respeita, constantes de registres ou ban
cos de dados; ou 

ll) apresente emjl.ÚM>, a prova da retificação 
feita nos assentamentos do impetrante. 

Art. 12. A decisão será carriunicada ao 
coator, por correio, com aviso de recebimento, 
ou por telegrama, radiograma ou telefonema, 
conforme o requerer o impetrante~ 

Parágrafo único; Os originais, no caso de 
transmissão telegráfica, rediofônica ou telefó
nica, deverão ser apresentados à agência ex
pedidora com a firma do juiz devidamente re
conhecida. 

Art. 13. Dasentençaqueconcederoune
gar o habeas data cabe apelação. 

Parágrafo único. Quando a sentença con
c.eder o Habeas data, o recurso terá efeito me
ramente devolutivo. 

Art. 14. QuandooHabellsdataforconce
dido e o Presidente do Tribunal ao qual com
petir o conhecimento do recurso ordenar ao 
Juiz a suspensão da execução da sentença, 
desse seu ato caberá agravo para o Tribunal 
a que pres[da. 

Art. 15. Nos casos de competência do 
Supremo-Tribunal Federal e dos demais Tri
bunais caberá ao relator a instrução de pro
cesso. 

Art. 16. O pedido de Habeas datapoderá 
ser renovado se a decisão denegat6ria não 
lhe houver apreciado o mérito. 

Art. 17. Os processos de Hobeas data te
rão prioridade sobre todos' os atos judiciais, 
exceto habeas corpus e mandado de segu
rança. Na instância superior, deverão ser leva
dos a julgamento na primeira sessão que se 
seguir à data em que, feita a distribuição, fo
rem conclusos ao relator. 

Parágrafo único. O prazo pata a cOilJusão 
não poderá exceder de vinte e quatro horas, 
a contar da distribuição. 

.Art. I 8. O julgamentO do habeas-data 
compete: 
1-originariamente: 
p) ao Supremo Tribunal Federal, contra 

atas do Presidente da Repóblica, das .Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, do Tribunal de Contas da união, do Procu
rador-Geral da República e do próprio Supre
mo Tribunal Federal; 

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra 
atas de Ministrj:~ de Estado ou do próprio Tri
bunal; 

c) aos Tribunais Regionais Federais contra 
atas do próprio l;'ribunal ou de juiz federal; 

d) a jÕiz-federal, contra ato de autoridade 
federa), cxcetuados os casos de competência 
dos tribunais federais; 

e) a tribunais estaduais, segundo o· dispos-
to na Constituição do estado; 

I) a juiz estadua1, nos demais casos. 
n-em grau de recurso: 
a) ao Supremo Tribuna] Federal, quando 

a dedsão denegatória for proferida em ónica 
instância pelos Tribunais Superiores; 
' b) ao Superior Tnbunal de Justiça, quando 
a decisão for proferida em ónica instância pe
los Tribunais Regionais Federais; 

c) aos Tribunais Regionais Federais, quan
do a decisão for proferida por juiz federal; 

d) aos Tribunais estaduais e do Distrito Fe
deral conforiljle dispus_erem a respectiva Cons
tituição e a Jel que organizar a justiça do Dis
bito Federal. 

III-Mediante recÚrso extraordinário, ao 
Supremo Tribunal Federa], nos casos previs
tos na Constituição. 

Art 19. São gratuitos o procedimento ad~ 
ministrativo para acesso a informações e retifi
cação de dados bem como a ação de habeas 
data. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

O habeas dattJ, novo instituto brasOeiro cria
do pela atual Constituição é, na verdade, a 
garantia de dois direitos: o direíto ao conheci
mento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constante de registro ou banco 
de dadÕs de entidades _governamentais ou de 
caráter público, e o direito de exigir a retifica· 
ção de dados constan~es deste registras. 

Logo, antes de se disciplinar o proced[men
to judicial para fazer valer tais direitos, é neces
sário regular a forma como se deverão efetivar 
o conhecimento das info~mações e a retifica· 
ção dos dados. Isso, sem dúvida alguma, evita
rá controvérsias futuras e tomará mais crista
lina, se houver, a violação do direito e, conse
q(lentemente, mais rápida a sua restauração. 
É o que se propõe nos artigos 1"' a 49 do 
ProjetO que temos a honra de apresentar. 

Ouanto às normas para o processo de ha
beas data, tomamos por base a Lei n9 1 .533, 
de 1951, que disciplina !) _ _processo de man
dado de segurança, lei que se mostrou efi
ciente e cujos bons resultados a têm mantido 
inalterada por quase quarenta anos. 

As norii1as do art. 14, repetem o diposto 
na COnstituição Federal nos arts. 102, I, d. 
e II, S 7 105, I, b, 108, I, c, l 09, VIII, e I 25, 
§ 29 A do inciso VI é conseqüência do sistema 
adotado. 

Sala das Sessões. 5 de setembro de 1989 
-Nelson Carneiro-Mendes Cana/e-Pom
peu de SouSlf-Nabor Júnlor-Aureo Mel/o. 

(À ComiS$00 de Coni;titU/ção, Justiça 
e Gdadania- competéncia terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 260, DE 1989. 

Dispõe sobre a demarcação das tenas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
e dá butms providéncias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1"' No prazo de 90 (noventa) dias, o 

órgã_o responsável pela demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios fará 
publicar, no Diário Oficial da União, o crono
graJl"!a de -trabalho que lhe permit_irá çumprir 
as determinações constantes do art.- 67 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. 

Parágrafo único. Ao final_ de cada semes
tre, o Poder Executivo enviará ao Congresso 
Nacional relatório circunstanciado relativo à 
execução do cronograrrta. 

Art. 29 Ao teririirio do prazo determinado 
pela Constituição Federal, o Poder Executivo_ 
encaminhará ao Congresso Naciona1 relatório 
final dos trabalhos demarCatórios. 

Art 3o A inobservância do disposto no pa· 
rágrafo único do art. 19 e no art 29 ~onstitui 
crime de responsabl1idade do Presidente_ da 
República, nos termos do artigo 85! inciso VII, 
da Colistitulção Federal 

Art 4ç Esta lei entra em vig-or na data de 
sua publicação. __ 

Art. 59 São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Os direitos territoriais indígenas são reco
nhecidos desde os tempos coloniais. Em es
pecial, o Alvará de 1680 considerou os índios 
"primários e. naturais senhores (das terras)'\ 
devendo, pois, taiS direitos serem preservados 
por ocasião de concessões de terias a parti
culares. 

No plano constitucional, a garantia de tal 
instituto_ iniciou-se cdm a Constituição de 
1934, firmando-se como tradição nas q~s 
Magnas subseqüentes. O textõ de 1988 apre
senta a inovação de_expressar os direitos asse
gurados às _çomutúdades indfgenas numa ce
dação mais precisa, a qua] permite contornar 
dubiedades que poderiam possibilitar o des
respeito aos preceitos estabelecidos. 

Com vistas à regulação do parágrafo 69 do 
seu art. 231, a Constituição ora em vigência 
prevê a necessidade de pelo menos duas leis. 
A primeira delas, lei complementar, deve ter 
por conteúdo a definição do que representa 
"relevante interesse póblico da Onião", a fun 
de estabelecer ressalva à declaração de nulida
de e extinção dos atos que tenham por objeto 
a.ocupaçáo, o domínio e a posse das terras 
tradicionalmente ocupadas peJos índios, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. A segun
da, lei ordinária. deve demarcar o significado 
de "ocupação de boa-fé", para possibilitar que, 
apenas nos casos desse tipo de ocupação, 
a União indenize benfeitorias, por ocasião da 
declaração de nulidade e extinção dos atos 
acima mencionadoS". 

Entretanto, é reconheddamente impossível 
fazer valer as normas estabelecidas no pará-
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grafo & do art. 23 I, sem que as terras indíge~ 
nas sejam demarcadas, corúorme prevêem o 
caput do próprio artigo e o art. 67 do Aro 
das Disposições ConStltudonais Transitórias. 
Como bem observa a antropóloga Manuela 
Carneiro da Cunha, "a disputa das terras indí
genas e de suas riquezas é o núcleo da questão 
indígena hoje no Brasil". 

A esse respeito, va1e recordar que a Lei 
6.001, de 1973, denominada "Estatura do fn
dio", em seu art 65, fixou que "o Poder Execu
tivo fará. no prazo de cinco anos, a demar
cação das terras indígenas, ainda não demar
cadas". Passados dezesseis anos, a maior par
te das referidas terras está ainda por demarcar. 

Nesse contexto, a regulação do parágrafo 
69 do art. 231 envolve, imprescindivelmente, 
um conjunto de três projetas de lei, a saber, 
a lei complementar que defma a cláusu1a "re1e
vante interesse público da União", a lei ordi
nária conceitue "ocupação de boa-fé" e a lei 
ordinária que defma parâmetros minimos para 
o desenvolvimento do processo de demarca
ção das terras indígenas. Por isso~ cada um 
desses três projetos de lei não pode ser visto 
de forma isolada, mas como parte integi'ante 
do conjunto da legislação necessária para re
gular as disposições constitucionais relativas 
aos índios brasileiros. 

Ao tomar por base esse entendimento e 
ao propor as normas constantes de cada um 
dos projetes de le~ procuramos preservar, ri
gorosamente, a. orientação consubstanciada 
na Constituição Federal acerca dos direitos 
garantidos às comunidades indígenas. 

No que se refere à determinação do art. 
67 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, impõe-se a obrigatoriedade da 
demarcação das terras indígenas, no prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, a partir da promul
gação da Constituição Federal 

aaro está que o princípio constitucional re
vela a preocupação dos parlamentares consti· 
tuintes com a garantia do direito dos indios 
às terras por eles tradicionalmente ocupadas. 
Esse dispositivo é, pois, parte integrante da 
concepção que tem por meta fazer valer de 
direitos indígenas. 

O reconhedmento da extinção gradativa 
das populações indígenas e da inobservância 
do preceituado no "Estatuto do fndlo" quanto 
ao processo demarcat6rio de suas terras, im
põe a necessidade de uma legislação precisa, 
exata e definitiva sobre a questão. 

Entendemos que o projeto de lei ora pro
posto, como parte integrante da legislação que 
trata dos direitos indígenas, é de fundamental 
importância para garantia destes direitos, con
forme pretendeu o legislador constituinte. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989 
-Nelson Cameiro...:...Mendes Cana/e-Pom
peu de Sousa -Nabor Júnior-ÁureoMello. 

(11. Comissão de Constitulçdo, Justiça 
eOdadania) 

(Competénlca TerminatiVll) 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 49, DE 1989 

Dispõe sobre o hor4rio de funciona· 
mento dos estabelecimentos comerciais 
no Distrito Federal e cM outras providên
cias. 

Art. 19 O funcionamento dos estabeleci· 
mentes comerciais localizados no Distrito Fe
deral obedecerá os seguintes horários: 
r- das 8 às 18h, de segunda a s~xta-feira; 
II-das 8 às 12h, aos sábados. 
Art 29 --- Mediante Acordo ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, firmada entre os sindi
catos representativos das respectivas catego
rias profissional e econômica. poderá ser fixa
do horário diverso do estabelecido no artigo 
anterior. 

Art. 39 É livre o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais localizadOs 
no Aeroporto IntemacionaJ de Brasília, e nas 
estações rodoviárias e ferroviárias. 

Art. 4~ O disposto no artigo )9 desta Lei 
não se aplica aos estabelecimentos dos se· 
guintes ramos do comércio: 

I-postos de gasolina; 
II-hotéis e similares; 
m-hospitais e similares; 
IV -farmáCias e drofrarias; 
V- padarias e confeitarias; 
VI -oficinas; 
VIl- restaurantes. bares, sorveterias e slmi· 

lares; 
vm- cinemas, teatros, boates e casas de 

diversões públicas; 
IX-livrarias e estabelecimentos dedicados 

exclusivamente ao coméfclo de artigos de ru-
rismo. · 

Art. 59 Esta lei entra em vigor 30 dias após 
a data de sua publicação. 

Art. & Revogam-se as disposições com 
contrário. 

Justificação 

Trata-se de reivindicação antiga da catego
ria profissjonal dos comerciários do Distrito 
Federal. 

Há mais de 15 anos, esta laboriosa e sacrifi· 
cada categoria de trabalhadores vem pleitean
do junto aos sindicatos patronais do Distrito 
Federal, a implantação da chamada "Semana 
Inglesa", via Convenção Coletiva de Trabalho. 

As tentativas neste sentido têm sido infrutí
feras, não cooseguindo 9 sindicato laboral 
sensjbilizar a categoria econômJca para o pro

"blema. 
Em inúmeras oporturi.idãde:S buscou o Sin

dicato o apoio ao Poder Judidário, através 
de inclusão do item em processos de Dissídios 
Coletivos do Trabalho, também sem qualquer 
êkito. Nas diversas sentenças normativas, en· 
tão prolatadas pelo Tribunal Regional, ou pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, embora os se
nhores Juízes e Ministros sempre se manifes
tassem favoravelmente ao mérito e à Justiça 
do pleito, votavam pelo seu indeferimento, por 
ausência de competência daquele Poder em 
fixar o horário de funcionamento do comércio. 
matéria de competência P.rivativa do Municí-
pio. · 

Busca-se, agora, através do Poder Legis
lativo, uma última e derradeira tentativa de 
atendimento de tão j~to e meritório reclamo 
que beneficiará cerca de setenta mil trabalha
dores no Distrito Federal, integrantes da labo
riosa classe dos comerciári.os. responsável pe· 
lo desenvolvimento e o progressO de uma das 
atividades mais importantes desta capital e 
qui_s:á, da econorrúa nacional. 

E importante frisar que a regulamentação 
ora ·proposta não implica em redução da jor
nada de trabalho do comerciádo; estando de"
"vidamente respeitado o tetQ constitudonal 
máximo de oito horas diárias e quarenta e 
quatro horas semanais. 

A proposição faculta, ainda, a empregado
res e empregados, Como é de bom alvitre, 
alterarem o horário previsto, mediante nego
ciação bUateral através. de Acordo ou Conven
ções Coletivas do Trabalho, ensejando, desta 
forma, às partes. adequarem os seus mútuos 
interesses. 

Finalmente, conclamo Vossa Excelência ao 
exame da matéria, certo de que não deixarão 
de reconhecer a necessidade de conceder ao 
sofrido trabalhador comerciário do Distrito Fe
deral, o c:Ureito de que já gozam seus colegas 
de outras capft.ajs do. Pais. 

Espero ter trazido, assim junto aos meus 
eminentes pares, maJs que um justo pleito, 
um pedido de justiça aos comerciários desta 
ddade. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Maurício Cotrea 

(À ComiSsáo do Distrito Federal) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 261, DE 1989 

Acrescenta dispositivos, ap6s o ait. 
242, do Título ll do Código Eleitoral. (Let 
n1 4.73i,"de 1965, com Suas alterações). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Acrescente-se, ap6s, o art. 242, do 

lrtulo U, do Código Eleitoral o seguinte artigo 
e respectivo parágrafo único, renumerando-se 
os demais: 

Art. 29 Fica liberada, em bens particÚia
res, inclusive táxis, a fixação de propaganda 
eleitoral, desde que, consentida pelo respec· 
tivo proprietário. 

Parágrafo único. No tocante aos bens pú
blicos ou que dependam, de concessão do 
Poder Público, respeitado o dispositivo no "ca: 
put'' deste artigo quanto aos táxis, s6 será per
mitida propaganda nos locais, previamente, 
indicados pelas prefeituras, respeitado o prin
cípio de isonomia, previamente, auscultados 
os Partidos Políticos. 

Justificação 

Impossível ignorar o contingente de milha
res e milhares de motoristas de táxi, que, como 
cidadãos, têm o diretto de manifestar suas pre
ferências relativas aos candidatos que se. en
contram em campanha.eleitoral. A propagan
da através de adesivos não apresenta, a nosso 

· ver, nenhum inconveniente, e permite ao mo
torista exercer o seu direito de expressão de 
maneira paCífica e ci"llilizada. E é justamerite 
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para atender a es.se direito que apresentamos 
o projeto em questão, esperando seja ele apro
vado peJo Congresso Nacional. 

Vale aduzir que nos coletivos, destinados 
a transporte de massa ta1 propaganda poderia 
ser desvírtuada por pressões espúrias ou dos 
concessionários ou dos órgãos públicos, mo
tivo pelo qual deve continuar proibida. 

Essa finalidade de nossa intervenção na le
gislação eleitoral pátria, esperando contar com 
o total concurso e apoio dos eminentes cole
gas. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Fámcisco RoDemberg. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CÓDIGO ELEITORAL 

LEI N• 4.737 
DE 15 DE JOUiO DE !965 

Institui ó Código Eleitorllf 

O Presidente da RepúbUca, 
Faço saber que sandono a segWnte lei 

aprovada pelo CongreSsO_ Nacional nos ter
mós do art. 4~, "caput", do Ato Institucional 
n•1,de9deabrilde !964. 

·················-··-··- lfraLÕii···· 
Da propaganda Partidária 

Art. 240. A propaganda de candidatos a 
cargos eletivos é permitida após a respectiva 
escolha pela convenção. 

Parágrafo único. E vedada, desde quaren
ta e oito horas antes até vinte e quatro horas 
depois da eleição, qualquer propaganda políw 
tica mediante radiodifusão, televisáo, comfcio 
ou reuniões ptíblicas. 

Art 241. Toda propaganda eleitoral será 
realizada sob a responsabilidade dos partidos 
e por eles paga, imputando-se-lhes solidarie
dade nos excessos praticados pelos seus can
didatos e adeptos. 

Art 242. A propaganda, qualquer que se
ja a sua forma, só poderá ser feita em lígua 
nacfonal e não deverá empregar meios publi
citários destinados a criar artificialmente, na 
opinião pública, estados mentais, emocionais 
ou passionais. 

Parágrafo único. Sem prejUízO do proces
so e das Penas cominadas, .a Justiça Eleitoral 
adotará medidas para fazer impedir ou cessar 
imediatamente a propaganda reaJizada com 
infração do disposto neste artigo. ' 

Art 243. Não será tolerada propaganda: 
1-de guerra, de processos vEolentos para 

subverter o regime, a ordem política e sodal 
ou de preconceitos de raça ou de dasses; 

H-que provoque animosidade entre as , 
forças armadas ou contra elas, ou delas contra 
as classes e instituições cMs; 

m- de incitamento de atentado contra pes
soas ou bens; 

IV -de instigação à desobediência coletiva 
ao cumprimento da lei de ordem púbJica; . 

V- que implique o oferecimento, premes- . 
sa ou solidtação de dinheiro, dádiva, rifa, sor
teio ou vantag~ de qualquer natureza; 

VI- que perturbe o sossego público com 
algazarra ou abusos de instrumentos sono~os 
ou sinais acústicOs; 

VIJ-por melo de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou Nstic& possa con
fundir com moeda; 

vm- que prejudique a higiene e a estética 
urbana ou contravenha a posturas municipais 
ou a outra qualquer restriçao de direito; 
- lX-que caluniar, difamar ou injuriar quais

quer pessoas, bem como órgãOs ou entidades 
que exerçam autoridade ptíblica. 

§ 19 O ofendido por calúnia, difamação 
ou injúria, sem prejuízo ~ independentemente 
da ação penal competente poderá demandar, 
no Juízo Cível, a reparação -do dano moral 
respondendo por este o ofensor, e, solidaria
mente, o partido politico deste, quando res
ponsável por ação ou om!ssão, e quem quer 
que favorecido pelo crime, haja de qualquer 
modo contribuído para ele. (48) 

§ 29 No que couber, aplicar-se-ão na re
paração do dano moral, referido no parágrafo 
anterior, os artigos 81 a 88 da Lei~ 4.117, 
de 27 de agosto de !962. (48) ~ 

§ 39- É assegurado o direito de resposta 
a quem for injuriado, difamado ou Cilluniado 
através da imprensa, rádio, televisão, ou alto
falante, aplicando-se, no que couber, os arts. 
90 e 96 da Lei n9 4.117, de_27 de agosto 
de 1962. (48) 

···-········-············ .. -· -~-·--·----.-.....-~ .. __ , 
(À Com!ss&o de COnstitwÇão, Justiça 

e Cidadania - competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 262, DE 1989 

Dispõe sobre o exercfcio dos direitos 
cuiturllis, os Incentivos à cultura, a prote
çAo A Cultura Bmsüe!M e dá outras provi
d~ndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art I 9 São direitos cuJturais aqueles que 

permitem ao indivE!:fuo realizar plenamente a 
sua verdadeira dimensão humana, desenvol
ver livre e integralmente à· suá personalidade 
e participar iguaHtária e diretamente do pro
cesso de criação e expressão dos valores hu
manos na sociedade. 

Parágrafo único. O direito à Educação, se
gundo os princípioS, e nas bases estabeleci
dades -he. Constituição Feder81, constitui direi
to cultural irredutfvel, e o seu cumprimento 
é fundamental para o exercício pleno da cida
dania cultural e direitos pertinentes. 

Art. 29 O exercido dos direitos culturais 
é assegurado: 
I- pela_ liberdade de criação, produção, 

prática e -(Uvulgaçao de valores e bens cultu
rais; 
II-pelO livre acesso à informação, às fon

tes e aos meios Culturais, indispensáveis à par
tfcfapação plena e igualitária de cada indivíduo 
no processo cultural; · · 

m-pê!a frulç,ão dos beneficias da ciência, 
da arte, da tecnologia e de outras conquistas 
culturais; 

IV-pelo reconhecimento dos múltiplos 
universos, modos de vida e formas de expreg.. 
são na realidade nacional; 

V..:.... pela prevalência e necessidade de pre
SerVação dos elementos materiais e imateriais 

que formam a memória, a identidade e a ação 
da gente brasileira, que valorizam e promovem 
o Homem Nacional e que compõem o meio 
ambiente do Pais; - - -

Vl-pefa responsabilidade de cada pessoa 
física e jurídica na defesa do patrimônio cultu
ral, e na representaçáo judicial, nos termos 
da lei, das ameaças e ações contrárias à sua 
preservação e desenvoMmento; 

VIl- pelo compromisso do Poder Público 
de defender e promover a autenticidade, a inw 
tegridade, a diversidade e autonomia das cul
turas brasileiras, a partir dos elementos e ma
nifestações locais e regionais; 

VDI- pela recuperação, registro e difusão, 
pelo Poder Público, da memória histórica e 
social do Pais e do saber das coletividades; 

IX-pelo cumprimento, por parte do Esta
do, de políticas culturais democráticas, que 
dêem prioridade à Cultura Brasileira e consi
derem todos os segmentos sociais, visando 
à participação criativa de todos na vEda cul
tural; 
X- pela adequação das políticas públicas 

e dos projeto.s governamentais e privados, às 
referências e perfis cuiU.rais das populações; 

XI- pela preservação e desenvolvimento 
do idioma oficial, bem como das línguas indí

. genas ·e dos distintos falares brasileiros; 

XII- pela preservação e ampliação da fun
ção predominantemente cultural, condiciona
da aos interesses nacionaiS, dos meios de co
municação social e o seu uso democrático; 

xm- pelo incentivo ao livre intercâmbio 
cultural, interno e .extemo. -

Art 39 Na formuJação e execução de polí
ticas. planos, programas, projetes e ações cuJ
turais, públicas ou privadas, apoiadas pelo Po
der Público, serão rigorOsamente observados 
o conceito e os principias constantes do artigo 
a.nterior. 

Parágrafo único. , O Poder Legislativo, atra
vés de resoluçãO específica, e o Poder Judi
ciário poderão anular ou sustar ação que con
trarie qualquer dos prindpios asseguradores 
do exercido dos direitos culturais. 

Art. 49 · É dever da União, dos Estados, do 
Distrito Federal-e dos Municípios, manter e 
organizar o funcionamento de bibliotecas, ar
qujVÓs, ·museus, centro-s-·e- arte, dência, tecno
logia e informações; casas de cuJtura e outras 
instituições e espaços de significado e inte
resse coleti'lo, integrados ou abertos aos siste
mas de enslno e às comunidades, bem como 
preservar e promover o patrimônio natural e 
cultural do terrítório sob sua administração. 

§ 19 As ações culturais do Poder Público 
darão p'roteçao a apoio prioritários à Cultura 
Brasileira, compreendidas as expressões: 
r- das culturas populares e folclóricas; 
II-das culturas clássicas ou etuditas niti-

damente nacionais; 
III-das culturas indígenas; 
IV-das cuJturas afro~brasileiras; 
V- das culturas de outros grupos partici

pantes do processd civilizatórlo nacional, des
de que formadas e em realização no País. 

§ 29 Os orçamentos públicos ........, federal, 
estaduais e municipais - destinarão, a cada 
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ano, recursos específicos para custear proje
tos de preservação, apoio e difusão da Cultura, 
observados os princípios cons_tantes do artigo 
2"' e as prioridades do parágrafo anterior. 

Art. 5~> Os Munlcípos, com o apoio dos. 
EStados e da União, bem como o Ois:trito Fe-
deral, deverão incentivar a organização dos 
artesãos, para a constituição de cooperativas 
de trabalho, de produção e de comercializa
ção, visando a preservação do artesanato local 
e regional e a sua promoção sócfo-econô
rrUca. 

Art. 6? _A destruição ou tr?Jnsformação de 
espaços culturais pelo Poder Público s6 pode
rá ser realizada com a construção ou destina
ção de outro espaço ou instalação do mesmo 
nível ou superior, para o mesmo fim. 

Art. 7'~ Na composição dos Conselhos de 
Cultura- federal, do Distrito federal, dos Esta
dos e dos Municípios - será considerada a 
pluralidjde étnico-cultural nos respectivos ter
rit6rios, devendo esta refletir~se n_a_.origem e 
perfil de seus membros. 

Parágrafo único. As nomeaçõe_s dos Con
selhos atenderão o-disposto neste artigo, a 
fim de que a exigência esteja permanente
mente cumprida. 

Art. & A aprovação de políticas públicas 
ou privadas de educação, demográficas, de 
colonização, de reformas urbana e_ agrária, de 
desenvolvimento s6ciO::.ec.onômi_co e de qual
quer outra natureza ou objetivos que atinjam 
ou influenciem os valores, padrões e modos 
de vida de uma comunidade dependerá de 
audiência prévia dos Conselhos de Cultura, 
com jurisdição no respectivo território, sobre 
aspectos ligados às culbJras das populações 
atingidas. 

Parágrafo único. _Os Conselhos oferece
rão sugestões e proporão medidas no sentido 
de preservar a identidade e respeitar a vontade 
cultural das comunidades. 

Art. ~ Asaplicaçõesfinanceirasquerece
bem os benefícios fiscais da Lei n9 7.505, de 
2 de julho de 1986, terão os seus limites de 
cjedução do imposto de renda devido acres
'cldos em 50% (cinqUenta por cento), se em 
um exercício financeiro, o valor total das ope
rações for feito exclusivamente em favor de 
atividades da cultura brasileira, compreendi
das as expressões definidas nos incisos I a 
V do parágrafo 19 do art. 49 desta Lei. 

Parágrafo único. Os benefícios fiscais pri
vilegiados, nas condições estabelecidas neste 
artigo, serão concedidos de acordo com crité-
rios e parecer do Ministério da CulbJra. 

Art. 1 O. São isentos de impostos federais 
as entidades ex_clusivamente culturais, .sem 
fins lucrativos, e as'"pessoas físicas quanto a 
seus direitos de autor, de invenção, de tradutor 
e de intérprete. 

Art. 11. Os teatros, cinemas,salas.de.con
certo, auditórios, galerias, casas e centros de 
arte e cultura e outros e_spaços congêneres, 
de_ propriedade do Pàder Público, por este 
mantidos ou subvencionados, terão, no míni
mo, metade de sua programação artístlco-cul~ 
tural anual dedicada à apresentação de obras 
de autores nacionais. 

Parágrafo úníco. As obras de autores na
cionais serão equanimemente distribuídas duw 
rante o ano, ocupando os períodos e horários 
de m:!lior e menor freqüência de público. 

Art 12. As instibJições cUlturais e educa
ciooãiá:_âe-propriedade do Poder Público, por 
este mantidas ou subvencionadas, empenha
das na pesquisa, estudo, ensino, experimen· 
tação e divuJgação cultural - cientifica, artís.~ 
tica e tecnplogia- terão, no mfnirno, metade 
de suas attvidades-fins dedicacla_s a temas e 
questões próprias oU ligadas à cultura brasi~ 
!eira, às realidades do País e ao interesse na
cional. 

Art. 13. As programaÇões diárias de mú
sica popular das emiss_oras de rádio e de televi
são transmitirão um mínimo de 50% ( cin
qüenta por cento) de músicas de autores na
cionais, em língua portuguesa, se literalizadas, 
metade delas, composições nos 'gêneros tipi
camente nacionais. 

Art 14. As programações diárias de mú
sica clássica ou ertJdita das emissoras de rádio 
e-de televisão transmitirão um mínimo de 40% 
(qUarenta por cento) _de músicaS de autores 
nacionais. 

Parágrafo único.- A transmissão de_ inúsi
cas de autores nacionais ·de que trata os dois 
artigos anteriores será feita de forma equâ
nime, ocupando os horários de maior e menor 
auaiêncii1. 

Art. 15~ O Ministério das Comunicações 
e as Associações Trtulares de Direitos do autor 
e dos que lhes __ são conexos. devidamente au
torizadas pelo Conselho Nacional de Direito 
Aut<?ral, _<.!de~!arão" e ftscaJízarão o cumpri
mento do dispo~to nos artigos 13 e 14, expe
dindo aquele Ministério as sanções aos infrato

. res, as quais poderão Ser a multa, a sUspensão 
de transmissõ_es ou a cassação do canal de 
rádio ou de televisão, conforme o grau de 
transgressão e reincidência. 

Art. 16. Esta Lei eil.tra em vigor na data 
de sua p~bllcação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlllcação 

O presente Projeto de Lei objetiva regula
mentar o caput e o parágrafo }9 do artigo 
215, o caput e parágrafos 19 (parcialmente) 
e 39 do artigo 216 da Constituição Federal. 
AD regular o exercício dos direitos culturais, 
viabiliza-os, fomecençlo, ainçia, os princípios, 
_q_s fundam~ntqs, as diretrizes para que, sob 
o império constitudonal, as políticas culbJrais 
sejam elaboradas e executadas. Poderíamos 
chamar esta Proposta de ''Projeto de Lei Orgâ
nica da CulbJra" ou "Projeto de Lei das Bases 
e Diretrizes da CuibJra", admitindo-se que o 
povo é quem dá as bases _de uma cultura 
e que ele é quem tem a bússola e traça as 
direções_ da sua vida social_ e do seu fazer -cul
tural. 

Muitas das idéias e ações sugeridas no Pro• 
jeto foram concebidas, pelo menos, desper
tadas, no curso do processo constituinte. Ao 
fin~ deste, o rigor téCnico da concisão e da · 
técnica constitucional acohselharam os ·parla-

mentares a transferir para a legislação ordiná
ria, regulamentar, tais mandamentos que dis
ciplinam a relação dos indMduos entre_ s~ e 
destes sujeitos da Cultura corri- o EStadO. A 
inserção dos "Direitos Culturais" na nova carta 
trouxe para os legisladores, para os juristas, 
para os políticos, para as instituições uma nova 
e verdadeira compreensão dos universos e fa
tos culturais, mais clara, mais ampla, maiS ver
dadeira. Essa visão cientlfic_a, sócfo~ant;ropo
lógica, humanística, da CulbJra, traduzida co
mo "soluçõeS de vida e convivência", "modos 
de vida, vivências", ''valores, bens, instrumen
tos de vida do homem", "produção histórica 
e simbólica do Homem" disseminou-se na As
sembléia Nadonal Constituinte, levando-nos 
a inscrever os "Direitos Culturais" no artigo 
vestibular da Seção II do Capitulo III do lituJo 
VII, denominado "Da Cultura" (pela primelrà 
vez em nossa História Constitucional); e até 
mesmo_ a decompor em itens um conceito 
de ''património cultural brasileiro", um con
ceito analítico de Cultura Assim; foi adotada 
pela nova Constituiç_ão, tomando-se da Decla
ração Uriiversal dos Direitos f!umanos, _e de 
outras cartas internacionais das quãis o Brasil 
é signatário, a fulgurante doubina_dos "Direi
tos Culturais", que abre uma porta para uma 
inteligência mais real e verdadeira da Cultura. 
Em deSdobramento, revela-se uma inte~gên
Cfa mais sociológica e jurídica, e não apenas 
estética ou erroneamente feudalizada, da Cul
tura e dos direitos e deveres fundamentais do -
saber, do yiver, __ 4o sentir e do fazer, nascidos 
das relações humarias. Esse contemporâneo 
e futurista pensamento humanista da Cultura 
foi amplamente debatido nas Comissões, an-1 
tes de chegar a9 Ph;márfo, e está exposto_ nosi 
issôes Constituintes. _ 

A Declaraçã~ Univérs~i" dos ·Direitos HUma~ 
nos afrrma no seu artigo vinte e dois que "qual
quer pessoa, como membro da s.odedade, 
tem direito à segurança social, e esta se funda 
na obtenção da satisfação .dos direitos e_conô
micos, sociais e culturais indispensáveis à sua 
dignidade e ao_ livre desenvolvimento de sua 
personalidade, graças ao esforço nacional e 
à cooperação internacional, tendo-se em vista 
a organização e o~ recursos de cada país". 
No documento_ do Pacto Intemadonal de Di
reitos Econômicos, Sociais e Culturais, em vi
gor desde 1976, O Brasil "se compromete a 
garantir aos_ homens e às mulheres. as mes
mas oportunidades de gozo de todos os direi
tos econômicos, sociais e culturais en_uncia
dos no presente Pacto". Nosso País reconhece 
"o direito de toda pessoa a: a) participar da 
vida cultural; b) gozar dos benefícios do pro
gresso científico e de su~ aplicações; ç) bene
fic_iar-se da proteção_ dos interesses morais e 
materiais que lhe correspondam em virtude 
das produções_cienblicas, literárias ou artísti
cas de que seja autora". Os signatários do 
Pacto afirmarei ainda que, entre as medidas 
que deVerão adotar, para assegurar o pleno 
exercido desse direito, figuram as necessárias 
para a conservação, Q_ desenvolvimento e a 
difusão da ciência e da cultura". Com_o_nOYO, 
texto Constitucional, o Brasil, com ati_aso de . 
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quarenta anos, incorpora o instituto dos Direi
tos Culturais à sua vida juridtca. prodaman
~os em sua Lei Maior, consagrando o seu 
primado, anunciando garantias ao seu exerci
cio, legis]ando internamente acerca de dou
trina com a qual tem se comprometido inter
nacionalmente. 

Os Direitos Culturais se confundem com 
o próprio direito de ser do Homem. Direitos 
Hwnanos por excelência, precedentes aos di
reitos culturais, talvez. somente o direito à vida 
e o direito à UberdaCie e à segurança. Na sua 
condição de direitos inerentes e fundamentais 
à pessoa humana, os Direitos CUlturais, até 
pouco tempo, constavam dos códigos e dos 
tratados entre os "direitos porrticos", da liber
dade de opinião e expressão ou da liberdade 
religiosa. A industrialização e a automação 
deste século, a urbanização e a universalização 
dos meios de comunicação social criaram um 
"novo humanismo", que deu um novo sentido 
à dignidade humana, ampliando-se e fortale
cendo os direitos humanos e sua defesa. Esse 
novo Humanismo vê a Humanidade como "o 
conjunto de todos os homens", e percorre 
a tendência em "se reconhecer a cada' um 
o direito de criar a participar, de dar e receber". 
O entendimento do artigo 1~> do Projeto ofer~ 
ce--nos o Homem, animal cultural, com razão 
e emoção, que sonha, sabe, tem memória e 
herda e, portanto, deve estar livre para pensar, 
criar, agir, conviver e expressar vontades e sen
timentos na sua aventura de construção e de
vastação, de vida e morte sobre a Terra: Será 
através do respeito aos Direitos Culturais que, 
de um lado, poderá ser respeitada a liberdade, 
preservada a digrUdade, a integridade do indi
víduo, o saber e a criatividade, seus valores, 
padrões e bens íntimos, pessoais, subjetivos. 
Por outro lado, será no gozo dos Direitos Cul
b.lrais que o individuo irá participar diretamen
te da vida social, política, econômica e cuhural 
da comunidade, construir os bens coletivos, 
deles usufruir e adquirir, em sua plenitude, 
a "cidadania cultural", da qual vai resultar os 
outros direitos básicos, decorrentes da perso
nalidade e dignidade culturais, como o direito 
à autodeterminação, o direito à educação, o 
direito de receber e divulgar informações, o 
direito ao trabalho, o direito a uma remune-
ração justa e satisfà'tória que lhe assegure a 
vida conforme a dignidade humana etc. 

Porém, o pleno exercício dos Direitos Cultu
rais- os quais habitam toda a vida individual 
e coletiva da pessoa, inúmeros se listados -
s6 estaria juridicamente garantido, se fosse 
normatizado um regime de princípios, de 
mandamentos superiores e gerais, de pré-re
quisitos, de normas apriolisticas, algumas uni
versais, que viabilizassem o cumprimento des
ses direitos, arbitrassem as relações culb.lrais 
e seus possíveis conflitos, bem como balizas
sem o lugar e a função do Estado na Cultura. 
Assim, foram consagrados valores, direitos 
culturais supremos, comuns a todas as na
ções, dos quais florescem uma inflllldade de 
outros direitos particulares, grupaiS e localiza
dos, sob o ribno dos processos culturais: a 
liperdade de criação e expressão; a fruição · 

dos beneficias da Cultura; a responsabilidade 
cultural de cada wn; a pluralidade e diversi
dade culturais; a prevalência da memória, 
identidade e ação nacionais; a defesa da inte
gridade das culturas brasileiras; democracia 
e justiça culturais; adequação das ações do 
Estado às referências culb.lrais das popula
ções; preservação e desenvolvimento linguís
tico; a função culb.lral e o interesse nacional 
nos: meios de Comunicação Social; e o neces
sário intercâmbio cultural. Esses Principias de
verão ser observados na formulação das políti
cas públicas culturais e naquelas que recebem 
o apoio do Estado, sob pena de sua anulação 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário. 

"O reconhecimento dos direitos culturais 
é d~~o ao progresso da Educação, ao desen
volvimento dos meios de comurUcação e a 
melhor compreensão da função da Cultura", 
assinala um documento_ da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura- Unesco, de.196_6. Na verdade, a 
Educação não é apenas o principal instrumen
to transmissor de Cultura, mas também trans
formador, modificador, enriquecedor, forma
dor da Cultura. Internacionalmente, hoje, ad
mite-se a responsabilidade pela garantia e apli
cação dos Direitos Culturais sejam: da Educa
ção, transmitindo e "pensando a Cultura'', e 
criando a consciência sócio-jurídica; dos 
meios de comunicação, ao divulgar valores, 
bens e produtos, informar e influir pessoas; 
da lei, para regular e garantir o seu cumpri
mento; e, finalmente, do trabalho, dos Estados 
e das organizaç_ões nacionais e internacionais. 

No mundo contemporâneo cresce, em to
dos·os países, a responsabilidade do Estado· 
na concessão de garantias jurídicas para a 
cidadania cultural; e responsabilidade finan
ceira para o desenvolvimento da Educação 
e nas tarefas de proteção, apoio, incentivo e 
difusão da Cultura, com prioridade para a cul
tura nacional, pois ela significa o próprio país, 
traduz sua identidade, sua memória, realidade 
e futuro, E essa responsabilidade cresce ainda 
mais quando é sabido que a garantia dos Direi
tos Culturais começa com a libertação da po
breza, da doença e do analfabetismo, ou seja, 
começa com o "direito à Educação. Daí afir
mar-se que o direito à Cultura ou o direito 
cultural básico é o direito à Educação", porque 
esta. é o principal conduto e nela estão os 
espaços vitais para o indivíduo reconhecer-se 
conscientizar-se, caminhar e crescer como se; 
humllflo e cidadão, e dar a sua contribuição 
à sociedade e ao seu tempo. Eis a razão do 
parágrafo único do artigo 19 do Projeto. Está 
ratificada a função relevante da Educação co
mo instrumento e espaço da Cultura, processo 
da Cultura em s~ direito de todos e dever do 
Estado: direito cultural primordial. 

Tomar regu]ar, constante e, principalmente, 
eficaz a ação __ do Estado como realizador e 
incentivador cultural, guardião dos Direitos 
Culturais- eis o objetiyo do artigo 4~>, sem 
jamais renunciar às suas missões de árbitro 
e executor das garantias dos direitõs culturais. 
Também estão protegidas as manifestações 
da CUltura Brasileira, c'!mo manda a Consti-

tulção. E aqui, cuidamos de interpretar o espí
rito da Constituição que é o de zelar peJo que 
nos pertence, pelo que nos é claro e neces
sário: nossos valores, nossos bens, nossos 
modos de viver e conviver, nossas obras, nos
sos sonhos - a nossa Cultura. Assim, alcan
çamos o Folclore, que se usarmos de rigor 
científico difere do "Popular" strlcto sensu; 
e, também, a produção mais elaborada, os 
elementos mais "cuhos", que é o nosso pabi
mônio clássico e erudito: a Sociologia de Gil
berto Freire, Fernando Henrique Cardoso e 
Aorestan Fernandes; a antropologia de Câma
ra Cascudo, Darcy Ribeíro e Edíson Cameiio; 
o teatro de Martins Pena e Nelson Rodrigues; 
a música de Villa-Lobos, Mignone e Santoro; 
o cinema de Mário Peixoto, Humberto Mauro 
e Glauber Rocha; a pintura de Portinari, Malfatti 
e Djaníra; a literatura de Machado, Pompéia, 
Rosa, Drumond e Quintana. Todas as eXpres
sões que pertencem ao mundo, mas antes, 
são nacionais, brasileiríssimas. PreserVar este 
património significa afirmarmo-nos; valorizá· 
lo significa reconhecermo-nos e conscienti
zarmo-nos da nossa condição de brasileiros; 
ao promovê-lo e divulgá-lo estaremos expres
sando-nos, realiZando-nOs como povo e na
ção, e comunicando-nos, dialogando com o 
mundo. 

Assim, não esquecemos das messes de ar
tesãos, misto de trabalhador e artista, artífices 
das mais puras, irigênuas e espontâneas ex
pressões da arte popular; de milhões de mãos 
que talham, fundem, trançam e moldam a 
alma brasileira, em objetos utilitários -e de or
namentação, de serventia e beleza, em todas 
as latitudes deste continente brasileiro. Esses 
operários manuaiS, famílias inteiras estão sen
do massacradas, desfigurados no seu sentir 
e no seu fazer pelos males da urbanizaçã_o, 
da proletarização, do latifúndio, do êxodo rural. 

Também nos preocupa a desordem e con
tradições urbanas que destroem as áreas ver
des e os espaços da Cultura, reduzindo a qua6~ 
dade de vida das populações, asfixiando suas 
expressões e necessidades culturais básicas, 
reveladas nas c:;iências. nas artes, no lazer e 
nos esportes. 

Ao tomar mais democrática e representativa 
a ação dos conselhos de Cultura, o Projeto 
quer que a sua composição espelhe as realida
des e aspirações dos grupos sociais. a fim 
de que os colegiados aconselhem e deliberem 
mais próximos das comunidades, responden
do às inquietações e expectativas culturais 
com mais justiça. O dispositivo não permite 
que os Conselhos se apresentem cOmo gru~ 
pos de amigos dos governantes ou reunião 
de uma classe, de uma elite. _ _ _ _ 

Da mesma forma, quaisquer outras políticas 
públicas e privadas que atinjam ou influen
ciem os valores, padrões e modos de vida 
de ~a comunidade, deverão, para sua apro
vaçao, receber a audiência dos c_onselhos de 
Culb.lra, com jurisdição na área-objeto, sobre 
aspectos culturais daquelas populações, evi
t:ndo::se as agressões, massacres e genocí
diOS; tão comuns em nossos dias. 

O artigo 99 sustenta os já minguados Incen
tivos à Cultura criados pela Lei n~ 7 .505, ã 
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famimigerada Lei Samey~ estimula~as opera
ções feitas em favor da Culb.Jra Brasileira, am· 
pliando em 50% os curtos limites de dedução 
do imposto de renda devido pelos doadores, 
patrocinadores e investidores. Em seguida, 
isentamos as instituições eminentemente cuJ. 
turais sem fins lucrativos de impostos federais, 
bem como as pessoas físicas, trabalhadoras 
intelectuais, na sua labuta árdua e solitária e 
sempre mal remunerada da criação de obra 
6terária, científica~ artística. Orna medida jus
ta, existente em vários paises. 

Os dispositivos finais do Projeto pretendem 
que os grandes e mais importantes agentes 
culturais- as instituições e espaços públicos 
da educação, da arte e da ciência e os meios 
de comunicação de massa do P~s - sejam 
efetivamente os grandes divuJgadores da Cul· 
tura Brasileira. Esses aQ"en-tes est.ão no BraSil, 
gerenciados por brasileiros, dirigem as suas 
atividades ao povo brasüeiro, são mantidos 
ou recebem concessões e subsídios do povo 
brasüeiro e, a maioria deles se distancia cada 
vez mais deste mesmo povo, ao se tomarem 
meros repetidores e arautos de culturas es
trangeiras, animadores culturais de obras e 
artefatos quase sempre inúteis à nossa vida; 
estranhos ao nosso apetite cultural, distantes 
das nossas necessidades. O mais grave é que 
geralmente são produtos de má qualidade, 
que agridem a sensibilidade, deseduca gera
ções com o supérfluo o medíocre, o bisonho. 

O intercâmbio cultural, interno e externo, 
consignado no Projeto, é necessário, funda
mental, indispensável para o desenvolvimento 
endógeno das próprias -culturas individual
mente, para promover uma saudável oxige
nação nos valores. nos condutos e condutores 
culturais. São processos de realimentação e 
reabastecimento. Valiosos são os processos 
e fenômenos de troca, empréstimos, doação, 
transferência, de conhecimento, de sentimen
to entre as culturas. Porém, quando a depen
dência económica desemboca numa invasão 
de bens e produtos imprestáveis, descartáveis, 
atingindo a nossa identidade, embaçando a 
memória, e, patologicamente, cegando-nos 
para a nossa própria realidade, engolfando a 
sensibilidade e anulando o senso crítico -
é hora, então, de parar e reRetir. Quando essas 
relações e "compras" tomam a forma de inva
são, imposição, agressão ou corrupção, mer
cancia sem étiCa, sem normas Ou pudor, cabe 
ao Estado não legis1ar sobre o ilegislável, mas 
fortalecer, dar condições. instrumentos à nos
sa cu1tura, para resistir, para uma convivência 
saudável com' outras culturas; que o ser, o 
sentir e o querer do povo não sejam violen
tados. Cabe ao Estado proteger sem protecio
nismos, defender sem xenofobfsmos. Apenas 
dar o espaço natural, legítimo, justo, à nossa 
cultura na "indústria" e no "comércio" cultu
rais. Isso significa termos um lugar em nossa 
casa: o artista, o cientista, o intelectual, o criaw 
dor, as pessoas e suas obras, emissores e re
ceptores, todos terem como sobreviver em 
sua própria terra. Um estudo da Unesco alerta: 
"a opressão, a pobreza e o subdesenvolvimen
to impedem o acesso a toda espécie de cultu
ra; o neo-colorualismo cultural, o consumismo 

e a imitação sem discernimento e a intransi~ 
géncla cega-dão origem a comportamentos 
falsos, inúteis, alienantes". O objetivo dessa 
Proposta é evitar que a dependência econô
mica hos leve, inexoravelmente, à automação 
e alienação colturais, que nos afastemos de 
nós mesmos, que nos abandonemos sem al
ma; ·qu~ nos imbecilizemos sem memória e 
sem identidade, sem cosmos, sem rumos, 
consumindo o estranho sem serventia e o inúw 
til fascinante. _ 

As eXÇ.fesSõeS e SoiuÇôe.S-culturais externas, 
sejam verdadeirarT,Jente bens ou desgraçada
mente, e apenas. produtos, são bem~vindas, 
interessantes, necessárias. Precisamos delas 
e queremos tro_car bens, sensações e expe
riências. E há lugar no mercado e nas pessoas 
p~ra receber, d_ar e trocar. Mas para sermos 
Capazes de intercambiar, interpretar, transferir 
e devolver, de responder a estímulos, antes 
temos de estar com saúde cultural bastante; 
temos de estar hígidos, íntegros nos nOssos 
limites; enfim, temos de estar plenos, cons· 
cientes, atentos, fortes em relação à nossa pró
pria Cultura, estar sobre as nossas próprias 
pernas, dominando as nossas pr6P,.rias lingua~ 
gens, e, s~nhores das nossas obras; sermos 
personagens dos nossos próprios sonhos, su
'jeitos de n6s mesmos, inconformados criado
res e praticantes inquietos da nossa própria 
Cultura. EJs o espírito que iluminou a redação 
dessas normas de incentivo à Cultura e de 
valorização e estímulo à Cultura Brasüeira. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Mauricio Corrêa. · · 

LEGISlAÇÃO aTADA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

···----·--·····--··---· 
Art 215. O Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos cuftutais e acesso 
às fontes da cultw'a nacional, e apoiará e in
centivará a valorização·e a difusão c{as mani,;. 
festações culturais. 

§ 19 O Estado protegerá as manifesta
ções das culturas populares, indígenas e afro
brasileiras, e das de outros grupos participan
tes do processo civilizat6rio nacional. 

§ 29 A lei disporá sobre a fiXação de datas 
comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 
_ _Art._ 216. Constituem património cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imate
rial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
1-as formas de expressão; 
n-os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tec~ 

nológicas; 
N-as obras, objetos, documentos, edifi~ 

cações e demals espaços destinados às mani
festações artístico-culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor 
históriCo, paisagíStiCo;· art:ístico, ar(Júeo!ÓgicÕ, 
paleontológico, ecológico e científico. 

§ 19 OPoderPúblico,-comacolaboração 
ela comunidade, promoverá e protegerá o pa~ 

bimônio cultural brasileiro, por melo de inven~ 
tários, registras, vigilância, tombamento e de
sapropriação, e de outras formas de acautela
mento e preservação. 

§ 2"' Cabem à admiriistração pública, na 
forma da lei, a gestão da documentação go
vernamental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 39 A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e valores 
cultw:ais. __ 

§ 49 Os danos e ameaças ao património 
cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 59 Ficam tombados todos os documen
tos e os sítios detentores _de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. 

································---·-·--··--

LEI N• 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986 
· Dispõe sobre benefícios fiscdls ria .área 

de lmposfi:J de Renda concedidos a ope
rações de caráter cultural ou artfstico. 

......... ~ .......................... ........_.__ .......... -·-·--· 
Art 99 Em nenhuma hipótese, a· doação, 

o patrocínio e o investimento poderão ser fei
tos pelo contribuinte a p~ a ele vinculada. 

Parágrafo único. Considera-se pessoa vinw 
culada ao contribuinte: 

a) a pessoa juridica da qua1 o contribuinte 
seja titular, administrador, acionista, ou sócio 
à data da operação, ou nos 12 (doze) meses 
anteriores; 

b) o cônjuge, os parentes até o 39 (terceiro) 
grau, inclusive os afins, e os dependentes do 
contribuinte ou dos titulares. administradores, 
aciornstas ou sócios de pessoa jurid[ca vincu
lada ao contribuinte nos termos da alinea ante
rior; 

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa 
ji.Jridica. 

... -~7fC;;;;;i~~·d~ Educação ..::.·-;;;;.;;;;_ 

tênda terminatiVa 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
lidos às Comissões competentes. 

Com reSpéito ao Projeto de Lei do DF n9 

49, de 1989, nos tennos da Resolução n"' 157, 
de 1988, a matéria será despachada à Comis
são do Distrito Federal, onde poderá receber 
emendas, após sua publicação e distribuição 
em avulsos, pelo prazo de cinc~ dias úteis. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Of!do n• 99/89 
Brasma, 5 de setembro de 1 989 __ 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-
lênda, de" acordO com o qtle" preceitua o aft. 
43 do Regimento Interno deste Senado Fede
ral, que me ausentarei do Pais, a partir de 
quarta-feira próxima, dia 6 (seis) do corrente 
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até o dia 9-(nove) deste mês.de setembro, 
a fim de tratar de assuntos particulares. 

Na oportunidade, renovo a Vossa ExceJên~ 
cia a minha expressão de alta estima e distinto 
apreço. - Gomes CãrviJlho. 

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelp 
Sr. 1 "'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

01. N• 002/89-CAS 
Brasma. DF, 4 de setembro de 1989 

Senhor Presidente ' 
Nos termos do§ 39 doarl9I do Regimento 

Interno, com a redação c!_ada pel~ Resolução 
n"' 18, de 1989, comunico a V. Ex!' que esta 
Comissão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Carlos Patrocínio, concluindo pela 
aprovação do PLS n"' 107/88, com Emenda 
!T-' 1-CAS que apresenta e pelo arquivamento 
do PLS n' 050/89, em-face da aprovação do 
primeiro, por sua maior abrangência. na reu
nião de 16-8~_89, por-"12-votõs favoráveis. 

Na oportunidade renO'I/o a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e _consideração. -
José lgnácio Fetrelra, Presidente. 

01. n' 003/89-CAS 
Brasília-DF., 4 de setembro de 1989 

Senhor Presidente 
Nos termos do§ 3"' doart. 91 do Regimento 

Interno, com a re<!a~~ dada_pela Resolução 
~ I 8, de 1989 comunico a V. Ex" que esta 
Comissão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Carlos Patrocínio, concluindo favora~ 
velmente ao PLS n9 115/88, que "regula a 
concessão do benefíclo inensaFde um salário 
mínimo à pessoa portadora de _deficiência e 
do idoso, nas condições que especifica", na 
reunião de 16-8-89, por 12 votoS'"fàváráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima e consíderação. -
José !gnBcio Ferreira, Presicfente. 

Of. N' 004/89-CAS 
Brasília, DF, 4 de setembro de 1989 

Senhor Presidente 
Nos termos do § 3<:> do art. 91 do Regimento 

Interno, com a redação dada pela Resolução 
II"' 18, de 1989, cOmunico a V. Ex' que esta 
COmissão aprovou parecer da lavra do Senhor 
Senador Francisco Rollemberg, concluindo 
favoravelmente com a Emenda n9 1 .. CAS que 
apresenta, ao PLS n"' 053189, que "concede 
o beneficio de um salário mínimo aos porta
dores de deficiênda e aos idosos. nas condi
ções que especifica, na reunião de 16-8-89, 
por 12 votos favoráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus Pro
testos de elevada estima e consideração. -
José /gnBcio Ferreira, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência ao expediente qt.le acaba 
de ser lido, a Presidência comunica, que nos 
termos do art. ~U. §§ 39 a 6"', do Regimento 
Interno, depois de publicada a decisão da Co
missão no Diário do Congresso J"'acional, 
abrir-se-á o prazo de 72 horas para interpo~ 

sição de recurso, por um décimo da compo
sição da Casa para que os projetóS de lei do 
Senado n"'s 107 (tramitando em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado n~ SQ, de 1989), 
115, de 1988, e 53, de 1989, sejaincipfeciadas 
pelo plenário. Esgotado esse prazo, sem a in
terposição de recurso, os projetas serão reme
tidos à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-,A Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do ~ 41, in fine, do Regimento 
Interno, deferiu, em 4 do cortente, o Requeri

-mentO ri9 460, de 1989, de. aúioria dO- Senador 
Carlos Albe"rto, lido em 1"' do cot~epte e que, 
por duas sessões consecutivas, não foi votado 
pot falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência convoca sessão conjunta do 
CongressO Nacional a rea1izar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, nCf Plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à apreciação deve
tos presidenciais. 

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:- Há oradores inscritos. 

Concedo ~ palavra ao nobre Senador Go
mes Carvalho. 

O sR. GOMES CARVALHO (I'R. Pro
nl.incia o seguinte discurso. Sem _revisão do 
qrador.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores, 
quero trazer à reRexão desta Casa dois proble
mas da maior importância para u nosso País. 

Refiro-me aos problemas energéticos e aos 
de comunicaçao. 

Há algum tempo, cerca de uma década, 
o Brasil era considerado corno uma grande 
fazenda exportadora de café, e, eventualmen
te, de outros cereais. 

Nessa última década, transformamos este 
enórine Pais num Pais-ili.dustrial, somos hoje 
uma grande potência industrial, somos um 
País e>Q?Ortador, somos _uin Pais que consegue 
superávit na balança, aliás, um dos poucos 
neste planeta Terra. 

Lembro-me, também, e não dista muito 
tempo quando se dizia, no Brasil, que teríamos 
abundância de energia e- por que não dizer 
- comentava-,se, há cerca de cinco anos, que 
era um absurdo a c_onstrução de ltaipu, consi
derada obra faraónica e desnec_essária. 

Não quero discutiç, aqui, se os recursos alo
cados para aquela obra foram aplicados con
venientemente. A grande verdade é que, se 
não tivéssemos hoje Jtaipu em funcionamento, 
já teriamos tido o primeiro grande problema 
de energia no Pais. Há cerca de um ano, tive
ITióSrtas regiõeS âe Minas Gerais, de São Pau
lo, do Centro-Sul, a primeíra deficiência do 
sistema energético nacional; 

TiVemos, naqUela-oportunidade, por poucas 
horas, um lock-oute não tivemos maiores pro-
blemas, porque temos todos os sistemas inter
ligados. 

No entanto, à medida que o Plano Cruzado 
foi estabelecido e implementado no País, as 
empresas de energia elétrica passaram a ter 
igualmente tarifas unificadas, o que é altamen
te prejudicial, porque, se por um lado, se esta-

belece a tarifa única, ela é altamente penaliM 
zadora para as empresas de energia elétrica 
que são aUto-suficienteS1 pois acabam ficando 
niveladas por baixo. 

Alguns ~dos se orgulham das suas em
presas de ehergia elétrica, consideram até a 
"Sorbonne" de seus Estados, mas, lamenta
velmente, os problemas energéticos, no País, 
não estão sendo tratadoS com a seriedade 
necessária, como, por exemplo, o Proâlcool. 

O Brasil é o único País que dispõe de ener
gia renováveL O ex-Presidente João Figuei
redo, através de seu Ministro da Indústria e 
do Comércio, João Camilo Pena, incentivou 
o ProálcooL através da iniciativa privada, que 
é responsável por todas as usinas existentes 
no país. É bem verdade que se criaram, na 
época, incentivos para que os usineiros imple
mentassem essa indústria. 

Lembro-me muito bem de que, em 1972, 
antes do segundo ·choque do petróleo, todos 
os veículos nos Estados Unidos já usavam 
o slogan: save gas- economize gasolina. No 
Brasil, não tínhamos tomado nenhuma provi
dência, como se vivêssemos numa ilha mara~ 
vilhosa, onde não acontecess_e nenhum pro~ 
blema 

Senhores e o que aconteceu? Depois de 
muita luta, implementamos o Proálcool.' Lem~ 
bro bem -como foi o seu início: todos os carros 
com motores de tecnologia brasileira desen~ 
volvidos como nenhum outro país conseguira. 
Hoje, são mals de 4,5 milhões da frota circu
lante nacional, e, de repente, esses mesmos 
proprietários e toda a sociedade brasileira es
tão atónitos porque se fala que não -vamos 
ter álcool. E por que não vamos ter álccol? 
Inicialmente, adicionamos álcool à gasolina, 
para se consumir uma grande parcela do ál
cool produzido; hoje, se inverte, faz-se exata
mente o contrário. 

A Folha de S. Paulo de hoje publica entre
vista com o Ministro Vicente Fialho, onde se 
lê: 

"O ministro das Minas e Energia, Vicen
te Fialho, pediu ontem recursos de NCz$ 
1,7 bilhão ao ministro da Fazenda, Mail
san da Nóbrega. Desse total, NCz$ 153 
milhões seriam utilizados para financiar 
a plantação de cana na região Centro
Sul.". 

O problema. Sr. Presidente e Srs S~nadores. 
nâo ê nem o financiamento, mas o preÇo justO 
e adequado para o plantio de can_a-de-açúca~. 
O que acontece com os produtores agrícolas 
quando, através dos preços mínimos, não têm 
preços convenientes? Por que, vez por outra, 
se deixa de plantar milho para plantar soja, 
ou se deixa de plantar soja e volta-se a plantar 
café?- Por causa do. preço mírúmol O agri
cultor é um bravo, já disseram, nesta Casa, 
alguns Srs. Senadores; o agricultor luta contra 
as intempéries; precisa, evidentemente, que 
o financiamento do custeio e do investimento 
lhe venha na hora certa. Mas é preciso lembrar 
também que o ProálcooUem distorções, por
que nada é estático. Vejo muitas pessoas falan
do, irresponsavelmente, do Proálcool, um pro
grama que também é de segurança nacional. 
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Contudo, não há s6 o problema do preço 
da cana. Comecei falando, aqW, do problema 
energético brasileiro. É preciso que se adote, 
através dos órgãos competentes, o preço jus
to, a realidade tarifária. Não podemos disfarçar 
um processo inflacfonárfo contendo as tarifas 
elétricas. não podemos conter as tarifas das 
comunicações. 

Há pouco dias, tive oportunidade de ver um 
gráfico das duas estatais responsáveis pelo 
problema enersético e pelas comunicações 
no País. Constata-se muito facilmente que elas 
perderam o poder de investimento. Isto se deu 
Ctnica e exclusivamente, porque_as tarifas não 
são adequadas. Temos que viver a tarifa justa 
e adequada, que traga a essas estatais o equili
brio necessário. 

Comenta-se muito o desperdfcio, a má ad
ministração, o mau gerenciamento público; 
mas, há pouco tempo, também nos orgulhá
vamos de ter as melhores telecomunicações, 
se não da América Latina, pelo menos de al~ 
guns paises ctvüizados e mais desenvolvidos 
do que o Brasil Lembro também que, não 
faz tempo, para se conseguir uma ligação [nte .. 

rurbana. de uma capital para outra. éramos 
obrigados a ficar acordados até meia-noite, 
porque, a partir do primeiro minuto do outro 
dla, começavam os registro das ligações. É 
wn país desenvolvido um país industrial, um 
país que quer se desenvolver, um pais que 
tem uma responsabilidade na distribuição de 
rendas, um pais que tem uma grande dMda 
social a ser cumprida e resgatada, é preciso 
desenvolver-se. E esse desenvolvimento s6 se 
faz com trabalho. 

FaJa-se na justiça social, fala-se no resgate 
da dívida social, eu só acredito nesse resgate 
através do econômico, porque caminham jun
to, o· resto é conversa fiada. S6 poderemos. 
resgéhar a justiça social na mecllda em que 
desenvolvermos o lado económico. 

Sr. Presidente, era para estes doJs graves 
problemas - o energético e ·o das comuni· 
cações- que eu queria deixar a minha refte
xão nesta Casa. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 
Meno. 

O SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCaRSO Q(JE, EN71<EOUE Ã REV!
S{O DO ORADOFI,§ERÁ PUBLICADO 
POSTERIORfriENTE. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rido Corrêa. 

O SR. MAURICIO CORRÊ' (PDT -DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores, 
estou apresentando, hoje, um projeto de lei 
que dispõe sobre o exercício dos Direitos Cul
turais, os incentivos à Cultura e a proteção 
à Cultura Brasileira. 

Trata-se de uma proposição que objetiva 
regulamentar o CJJput e o § 19 do art. 215, 
o caput e § 1 Q (parcialmente) e 39 do art. 216 
da Constituição Federal.Ao regular o exercido 
dos Direitos Culturais, viabiliza-os, fornecendo, 

ainda, os princípiOs, os fundamentos, aS díre
bizes para que, sob o império constitucional, 
as poJítfcas éuJturais sejam elaboradas e exe
cutadas. Poderíamos chamar esta proposta de 
''Projeto de Lei Orgânica da Cultura" ou "Pro-.. 
jeto de Lei das Bases e Djrebízes da Cultura", 
admitindo-se que o povo é quem dá as bases 
de uma cuJtura e que ele.é quem tem a bússola 
e traça as direçÇes da sua vida social e do 
seu fazer cultural. 

Muitas das idéias e ações sugeridas no pro
jeto foram concebidas, pelo menos, desper
tadas, no curso do processo Cõristituinte. Ao 
final deste, o rigor técnico da coridsão e da 
técnica constitucional aconselharam os parla
mentares a transferir para a legislação orc:tiná
ria, regulamentar tais mandamentos que disci
plinam a relação dos indivíduos entre si,_ e 
destes sujeitos da Cultura com o Estado. A 
inserção dos "DireitoS Culturais" na nova carta 
trouxe para os legisladores, para os juristas, 
para os políticos, para as instituições, uma no
va e verdadeira compreensão dos universos 
e fatos culturais, mais clara, mais ampla, mais 
verdadeira. Essa visão cientifica, s6clo-antro
pol6gica, humanística, da Cultura, traduzida 
corria "soluções de vida e convivência .. , "mo
dos de \ida, vivência", "valores, bens, instru· 
mentes de vida do homem", "produção hlstó~ 
rica e simbólica do homem" dlssemlnou-se 
na Assembléia Nadonal Constituinte, levan
do-nos a inscrever os "Direitos Culturais" no 
artigo vestibular da Seçâo 11, do Capítulo m, 
do Título Vll, denominado "Da Cultura" (pela 
primeira vez ein nossa _História Constitucio
nal); e até mesmo a decompor em itens um 
o de "patrimônio cultural brasileiro", um con
ceito analítico de Cultura, Assim, foi adotada 
pela nova Constituição, tomando-se da Decla
ração Universal dos Direitos Humanos, e de 
outras cartas internacionais das quais o Brasil 
é sigriatãno, ã---fulgurante doutrina dos '"'Direi
tos Culturais", que abre uma porta para uma 
inteligência mais real e verdadeira da Cultura. 
Em desdobramento, revela-se uma inteligên
cia mais sociológica e juridica, e não apenas 
estética ou erroneamente feuda1izada, da Cul
tura e dos direitos e deveres fundamentais do 
saber, do viver, do sentir e do fazer, nascidos 
das relações humanas. Esse contemporâneo 
e futurista pensamento humanista da Cultura 
foi amplamente debatido nas Comissões, anH 
tes de chegar ao Plenário, e está exposto no 
Relatório das Comissões Constituintes. 

A Declaração UniVersal dos Direitos Huma .. 
nos afirma no seu artigo que 

"qualquer-pessoa, como membro da 
sociedade, tem direito à segurança social, 
e esta se funda na obtenção da satisfação 
dos direitos econôrnícos, sociais e cultu
rais indipen.sávels à sua dignidade e ao 
livre desenvolvimento de sua personali
dade, graças ao esforço nacional e à coo
peração internacional, tendo--se em vista 
a organização e os re<:ursos de cada 
país." 

No documento do Pacto Internacional de 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, em 
vigor desde 1976, o Brasil "se compromete 

a gãrantir ao'S homens e às mulheres as mes
mas oportunidades de gozo de todos os direi
tos económicos, sociais e culturais enuncia
dos no presente Pacto". Nosso País reconhece 
"o direito de toda pessoa a: a) participar da 
vida cultural; b) gozar do_s benefícios do pro
gresso científico e de suas aplicações; c) bene
ficiar-se da proteção dos Últeresses morais e 
materiais que lhe correspondam em virtude 
das produções científicas, literárias ou artísti
cas de que seja autora", 

OS signltãrios do Pacto afirmam ainda que, 
entre as medidas que deverão adotar, para 
assegurar pleno exercício desse direito, figu
ram as necessárias para a conservação, o de
senvolvimento e a difusão da ciência e da cul
tura". 

Coril -O novo texto Constitucional, o BrasiJ, 
com atraso de quarenta anos, incorpora o ins
tituto dos Dfreitos Culturais à sua vidaJurídic~ 
proclamando-os em sua _Lei Maior, consa .. 
grande o seu pritnado, enunciado garantias 
ao seu eKercício, legislando internamente 
acerca de doutrina com a qual tem se compro
metido internacionalmente. 

Os Direitos Culturats se confundem com 
o çr6prio direita de ser do Homem. Direitos 
Humanos por excelência, precedente aos di
reitos culturais, talvez, somente o direito à vida 
e o direito à liberdade e à segurança. Na sua 
condição de direitos inerentes e fundamentais 
à pessoa humana, os Direitos Culturais, até 
pouco tempo, constavam dos códigos e dos 
tratados entre os "direitos potiticos", da liber
dade de opinião e expresSão ou da liberdade 
religiosa. A industrialização e a automação 
deste século, a urbanização e a universalização 
dos meios de comunicação sociaJ criaram um 
"novo humanismo", que deu um novo sentido 
à dignidade humana, ampliando-se e fortale; 
cendo os direitos humanos e sua defesa. Esse 
novo humanismo vê a Humanidade como "o 
conjunto de todos os homens", e percorre 
a tendência em "se reconhecer a cada um 
o direito de criar e participar, de dar e receber". 
O entendimento do artigo 1 P do Projeto ofere
cen-nos o homem, animal cultural, com razão 
e emoção, que sonha, sabe, tem memória e 
herda e, portanto, deve estar livre para pensar, 
criar, agir, conviver e expressarvonta_des e sen
timentos na sua aventura de construção e de
vastação, de vida e morte sobre a Terra. Será 
através do respeito aos Direitos Culturais que, 
de um lado, poderá ser respeitada a liberdade, 
preservada a dignidade, a integridade do indi
viduo, o saber e a criatividade, seus valores, 
padrões e bens intimas pessoais, subjetivos. 
Por outro lado, será no gozo dos Direitos Cul~ 
turals que o indMduo irá participar diretamen
te da vida social, política, económica e cultural 
da comunidade, construir os bens coletivos, 
deles usufruir e adquirir, em sua plenitude, 
a "ddadania cultural", da qual vão resultar os 
outros direitos básicos, decorrentes da perso
nalidade e dignidade culturais, como o direito 
à autodeterminação, o direito à educação, o 
diteito de receber e âivulgar informações. o 
direito ao trabalho, o direito a uma remune. 
raçãci juSta e satisfatória que lhe assegure a 
vida conforme a dignidade humana etc. 
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O Sr. Mauro Benevldes - Permite~me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Maurício Cor
rêa? 

OSR.MAOIÚCIOCORRM-Compra
zer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Mauricio Corrêa, cumprimento V. Ext pelo 
oportuno pronunciamento que faz, na tarde 
de hoje, exaltando os direitos culturais e pondo 
em relevo a sua explícita inserção no texto 
da Nova Carta em vigor lembro neste instante 
-e V. Ex' já o fez no curso do seu pronuncia
mento- que dW?Jnte os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte a temática Cultural 
esteve presente nas subcomissões, nas comis
sões temáticas, na Comissão de Sistematiza
ção e, sobretudo, nos debates que se travaram 
no grande Plenário, integrado por 559 parla
mentares. Lembro também a V. Ex' que no 
art. 23 da Carta promulgada a 5 de outubro 
de 1988, da qual fomos signatários, está res
saltacj.o: 

"Art 23. É da competência comum 
da Onião, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 

!... ................................................................... . 

m- proteger os documentos, as obras 
e outros bens de vaJor histórico, artístico 

·e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológi
cos; 

IV- impedir a evasão. a destruição, a 
descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural; 

V- proporcionar os meios de acesso 
à cultura, à educação e à ciência". 

Trazendo hoje este tema a debate no Sena
do Federal, V. ~. não há dúvida, muito con
tribui para a consolidaçào daquilo que foi, sem 
dúvida, a consciência do legislador constituin
te, fazendo wna inserção clara, definitiva e ex
plícita no texto da Nova Carta, no que diz res
peito ao instituto dos direitos culturais. As mi
nhas congratulações a V. EX' 

O SR. MAWÚCIO CORRM -Agrade
ço a V. Ex' o aparte, que engrandece este 
pronunciamento. A nossa preocupação é exa
tamente regulamentar esses dispositivOs e dar 
garantias ao nosso património cultural. Agra
deço imensamente o conforto que V. Ex' me 
dá com o seu aparte. 

Continuo, Sr. Presidente: Porém, o pleno 
exercício dos Direitos Culturais - os quais 
habitam toda a vida individual e coletiva da 
pessoa, inúmeros, se listados -só estaria juri
dicamente garantido, se fosse normatlzado 
wn regime de princípios, de mandamentos 
superiores e gerais, de pré-requisitos, de nor
mas aprloristicas, algumas universals, qUe via
bilizassem o cumprimento desses direitos, ar
bitrassem as relações culturais e seus possí
veis conffitos, bem• como balizassem o lugar 
e a função do Estado na Cultura. Assim, foram 
consagrados valores, direitos cultura[s supre
mos, comuns a todas as nações, dos qua[s 

ftorescem uma infinidade de outros direitos 
particulares, grupais e locaJizados, sob o ritmo 
dos processos culturais: a fiberdade de criação 
e ~ressiio; a fruição dos benefícios da Cultu
ra; a responsabilidade cultural de cada um; 
a pluralidade e diversidade culturais; a preva
lência da memória, identidade e ação nado~ 
nais; a defesa da integridade das culturas bra
sileiras; democracia e justiça culturais; ade
quação das ações do Estado às referências 
culturais das populações; preservação e de
senVoMmento lingilistico; a função cultura] e 
o interesse nacional nos meios de Comuni
cação SociaJ, e o necessário intercâmbio _cul
tural. Esses princípios deverão ser observados 
na formulação das políticas públicas culturais 
e naquelas que recebem o apoio do estado, 
.sob pena de sua anulação pelos Poderes Le
gislativo e Judiciário. 

"O reconhecimento dos direitos culturais 
é devido ao progresso da educação, ao desen
volvimento dos meios de comunicação e a 
melhor compreensão da função da Cultura", 
assinala um documento da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura - Unesco, de 1966. Na verdade, a 
educação não é apenas o principal instumento 
transmissor de Cultura. mas também transfor
mador, módiftcador, enriquecedor, formador 
da Cultura. Internacionalmente, hoje, admite
se-a reSponsabilidade pela garantia e aplicação 
dos Direitos Culturais, sejam: da educação, 
transmitindo e "pensando_a Cultura", e crian
do a consciência sócio-jt,IIídica; dos meios de 
comuniCação, ao divulgar valores, bens e pro
dutos, informar e influir pessoas; da lei, para 
regular e garantir o seu cumprimento; e, final
mente, do trabalho, doS Estados e das organi
zações nacionais e internacionais. 

No mundo contemporâneo, cresce, em to
dos os palses, a responsabilidade do Estado 
na Concessão de garantias juridicas para a 
cidadania cultural; e responsabilidade fman
ceira para o desenvolvimento da educação e 
nas terefas de proteção, apoio, incentivo e difu
são da Cultura. com prioridade para a cultura 
nacional, pois ela significa o próprio pais, tra
duz sua identidade, s·ua memória, realidade 
e futuro. E esssa responSabilidade cresce ain
da mais quando é sabido que a garantia dos 
Direitos Culturais começa com e: libertação 
da pobreza, da doença e do analfabetismo, 
ou seja, começa com o "direito à Educação. 
Daí afirmar-se que o direito à Cultura ou o 
direito cultural básico é o direito á Educação", 
porque esta é o principal conduto El· nela, estão 
os espaços vitais para o indMduo reconhe
cer-se, conscientizar-se, caminhar e crescer 
como ser humano e cidadão, e dar a sua con
tribuição à sociedade e ao seu tempo. A propo
sição ratifica a função relevante da educação 
como instrumento e espaço da Cultura, pro
cesso da Cultura em si, direito de todos e 
dever do Estado: direito cultural primordial. 

Ademais, objetiva tomar regular, constante 
e, principaJmente, eficaz, a ação do Estado 
como realizador e incentivador cultural, guar
dião dos Direitos Culturais, sem jamais renun
ciar às suas missões de árbitro e executor das 
QM8ntias dos Direitos Culturais. Também es- · 

tão protegidas as manifestações da Cultura 
Brasileira, como manda a Constituição. Cuida
mos de interpretar o espírito da Constituição, 
que é o de zelar pelo que nos pertence, pelo 
que nos é claro e necessário: nossos valores, 
nossos bens, nossos modos de viver e convi
ver, nossas obras, nossos sonhos- a nossa 
Cultura. Assim, alcançamos o Folclore, que, 
se usarmos de rigor cientifico, difere do ''Popu
lar" satrieto sensu; e, também, a produção 
mais elaborada, os elementos mais "cultos", 
que é o nosso património clássico e erudito: 
a Sociologia-de Gilberto Freire, Fernando Hen
rique Cardoso e Aorestan Fernandes; a antro
pologia de Câmara Cascudo, Darcy Ribeiro 
e Edison Carneiro; o teatro de Martins Pena 
e Nelson Rodrigues; a Música de Villa-Lobos, 
Mignone e Santoro; o cinema de Mário Peixo
to, Humberto Mauro e Glauber Rocha; a Pinb.l
ra de Portinari, Malffati e Djanira; a Literatura 
de Machado, Pompéia, Rosa, Drummond e 
Quintana. Todas são expressões qUe perten
cem ao mundo, mas, antes. são nacionais, 
brasileirissirrlas. Preservar este patrimônio sig
nifica afirmarmo-nos; valorizá-lo significa re
conhecermo-nos e conscientizarmo-nos de 
nossa condlçào de brasileiros; ao promovê-lo 
e divulgá-lo, estaremos expressando-nos, rea
li.tando-nos como povo e nação, e comuni
cando-nos, diaJogando com o mundo. 

Assim, não esquecemos as messes de arte
sãos, misto de trabalhador e artista, artífices 
das ma[s puras, ingênuas e espontâneas ex
pressões da arte popular; de milhões de mãos 
que talham, fundem, trançam e moldam a 
alma brasileira, em objetos utilitários e de or
namentação, de serventia e beleza.. em todas 
as latib.ldes deste continente brasileiro. Desses 
operários manuais, familias inteiras estão sen
do massacradas, desfiguradas, no seu sentir 
e no seu fazer, pelos males da urbanização, 
da proletarização, do I~dfo, do êxodo rural. 

Também nos preocupa a deserde~ ~-con
tradições urbanas, que destróem as áreas ver
des e os espaços da cultura. reduzindo a quali
dade de vida das populações, asfixiando suas 
expressões e necessidades culturais básicas, 
reveladas nas ciências, nas artes, no lazer e 
nos esportes. 

Ao tõmar mais democrática e representativa 
a ação dos Conselhos de Cultura, queremos· 
que a sua coposiçáo espelhe as realidades 
e aspirações dos grupos sociais, a fim de que 
os colegiados aconselhem e deliberem mais 
próximos das comunidades, respodendo às 
inquietações e expectativas culturais com 
mais justiça. 

Da mesma forma, quaisquer outras pol'rti~ 
cas, públicas e privadas, que atinjam ou in
fluenciem os valores, padrões_e modos de vida 
de uma comunidade, deverão, para sua apro
vação, receber a audiência_ dos_ Conselhos de 
cultura, com jurisdição na área-objeto, sobre 
aspectos culturias daquelas populações, evi
tando-se as agressões, massacres e genocí
dios tão comuns em nossos dias 

O dispositivo específico sustenta os já min
guados incentivos à Cultura. criados pela Lei 
0'1 7 .505, a (amigera te1 Samey; estimula as 
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operações feitas em favor da cuitura brasileira, 
ampliando em 50% os curtos limites de dedu
ção do Imposto de Renda devido pelos doado
res, patrocinadores e investidores. Em segui
da, isentamos as instituições eminentemente 
culturais, sem fins lucrativos, de impostos fe
derais, bem como as pessoas ffslcas, trabalha
doras intelectuais, na sua labuta árdua e solitá
ria e sempre mal remunerada de criação de 
obra literária, cientifica e arfisffCã.-Oina medlda 
justa, existente em vários países. 

Os dispositivos finais do projeto pretendem 
que os grandes e mais importantes agentes 
culturai~- as instituições e espaços públicos 
da educação, da arte _e da ciência e os meios 
de comunicação de massa do País - sejam 
efetivamente os grandes divulgadores da cul
tura brasileira. Esses agentes estão no Brasil, 
gerenciados por brasileiros, dirigem as suas 
atividades ao povo brasileiro, são mantidos 
ou recebem concessões e subsídios do povo 
brasileiro e a maioria deles se distancia cada 
vez mais deste mesmo povo, ao se tomarem 
meros repetidores e arautos de culturas es-
trangeiras, animadores culturais de abras e 
artefatos quase sempre inúteis à nossa vjda, 
estranhos ao nosso apetite cultura1, distantes 
das nossas necessidades. O mais grave é que 
geralmente são produtos de má qualidade, 
que agridem a sensibilidade, deseduca gera
ções com o supérfulo, o medíocre, o bisonho. 

O intercâmbio cultural, interno e externo, 
consignado no projeto, é necessário, funda
mental, indispensável para o desenvolvimento 
endógeno das próprias culturas individual
mente, para promover wna saudável oxige
nação nos valores, nos condutos e condutores 
culturais. Sáo processos de realimentação e 
reabstecimento. Valiosos são os processos e 
fenômenos de troca, empréstimos, doação, 
transferência de conhecimento, de sentimento 
entre as culturas. Porém, quando a depen
dência econômica desemboca numa invasão 
de bens e produtos imprestáveis, descartáveis, 
atingindo a nossa identidade, embaçando a 
memória, e, patologicamente, cegando-nos 
para a nossa própria realidade, engolfando a 
sensibüidade e anulando o senso crítico -
ê hora, então, de parar e refletir. Quando essas 
relações e "compras" tomam a forma de inva
são, imposição, agressão ou corrupção, mer
cancia sem ética, sem normas ou pudor, cabe 
ao Estado não legislar sobre o ilegislável, mas 
fortalecer, dar condições, instrumentos à nos-
sa cultura, para resistir, para uma convivência 
saudável com outras culturas; que o ser, o 
sentir e o querer do povo não sejam violen
tados. Cabe ao Estado proteger sem proteclo
nismos, defender sem xenofobismos; apenas 
dar o espaço natural, legitimo; justo, à nossa 
cultura na "indústria" e no "comércio" cultu
rais. 

O Sr. Aureo ~o- Permfte V. Ex' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURICIO CORRÊ\.- Ouço V. 
Ex', nobre Senador Áureo Mello. 

O Sr . .Áureo MeHo- Nobre Senador Mau
ricio Corrêa, V. Ex' está produzindo um discur
so de alta significação, discurso dos mais na-

donalistas, dos mais patrióticos; aliás, sempre 
me acostumei a ver V. fXi' nas grandes assem· 
bléias nacionais e nacionalistas deste País. É 
realmente uma tristeza essa intromissão e 
quase que esse domínio indébito que se ob
serva. em relação às coisas da nossa cuhura. 
Muitas vezes, ao ligarmos uma estação de rá
dio,já não ouvimos música que seja realmente 
nadonal. É sempre aquele ritmo que consi
dero prejudicial até à própria saúde e até à 
própria estabilidade nacional de qualquer pes
soa, aqueles ritmos que não são compatíveis 
com a nossa memória, com a nossa cultura 
e com ~rfiosSa haCiiJnaUdade. Portanto, a pro
posição de V. Ex' terá, de minha parte, nos 
caminhos por onde transitar, todo o apoio e 
toda a solidariedade, naturalmente que anali~ 
sadas e escoimadas quaisquer arestas que 
porventura ou eventualmente possam surgir, 
mas, de modo geral aplaudindo a. idéia de 
V. Ex', que é a idéia daquele Maurício Corrêa 
que eu conheci, conheço e estou acostumado 
apreciar e a admirar. 

O SR. MAURICIO CORRÊ\. - Nobre 
Senador Áureo Mello, V. J:.xl' coloca muito bem, 
porque, inclusive, no projeto, está definida a 
participação da música brasileira nj! transmis~ 
sãO das nossas rádios. De sorte que agradeço, 
imensamente, a V. Ex", pelo calor que dá ao 
meu pronunciamento. 

ProsSigO-; Sr. PTesidente. 
Isso significa termos um lugar em nossa 

casa - o artista, o cientista, o intelectual, o 
criador, as pessoas e suas obras, emissores 
e receptores, todos terem_~omo sobreviver em 
sua própria terra. Um estudo da Unesco alerta: · 
"a opressão, a pobreza e o subdesenvoMmen
to impedem o acesso a toda espécie de _cu1tu~ 
ra; o neocolonialismo cultural, o consumismo 
e a imitação sem discernimento e a intransi~ 
gência cega -dão origem a comportamentos 
falsos, inúteis, alienantes". Nosso objetiVO, Srs. 
Senadores, é evitar que a dependência econô~ 
mica nos leve, inexoravelmente à automação 
e alienação culturais, que nos afastemos de 
nós mesmos, que nos abandonemos sem al
ma; que nos imbecilizemos sem memória e 
sem identidade, sem cosmos, sem rumos, 
consumindo o estranho sem sêrventia e o inú
til fascinante. 

As expressões e soluções culturais externas 
sejam verdadeiramente bens ou desgraçada
mente, e apenas, produtos, são bem-vindas, 
interessantes, necessárias. Precisamos delas 
e queremos trocar bens, sensações e expe
riências. E há lugar no mercado e nas pessoas 
para receber, dar e trocar. Mas para sermos 
capazes de íntercêlffibiar, interpretar, transferir 
e devolver, ~e responder a estímulos, antes 
temos de estar com saúde cultural bastante; 
temos de estar hfgidos, íntegros nos nossos 
limites; enfim, temos de estar plenos, cons
cientes. atentos. fortes em relação à nossa pró
pria cultura, estar sobre as nossas próprias 
pernas, dominando as nossas próprias lingua
gens, e senhores das nossas obras; sermos 
personagens dos nossos próprios sonhas, su
jeitos de nós mesmos, inconformados criado
. res e praticantes inquietos da nossa própria 

cultura. Eis o espírito que ilumin-ou a redação 
das normas de incentivo à Cultura e de valori
zação e estimulo à cultura brasileira. 

(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA-
DORE& . 

Olavo Pires~Aimir Gabriel-Carlos Patro
cínio ...:.:.... ·João Castelo - Hugo Napoleão -
José Agripino - Lavoisier Maia - Divaldo 
Suruagy -- Ronan Tito - Iram Saraiva -
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência congratula-se com o nobre 
Senador Maurício corrêa pela sua iniciativa e 
pelo seu discumo em defesa da cultura nado
na~ e este Senador, que eventualmente pre
side a sessão, é particularmente sensível ao 
assunto, porque defendo, há muitos anos, que 
a penetração do imperiaUsmo cultural, neste 
Pais, é a vanguarda da quinta-coluna, a pene
tração de todos os imperia1ismos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Passa-se, agora, à apreciação do J:equeri
mento n~ 459, de 1989, lida na sessão de 
19 do corrente, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e. outros Srs. Senadores, de realiza
ção de sessão especial para homenagear o 
sesquicentenárla do nascimento de Machado 
de Assis, às 15 horas do dia 12 de setembro, 
e que não foi votado, naquela oportunidade, 
por falta de quo/Um. 

Passa-se, portanto, à votação do requeri
mento. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que O aprOVam-queiram 
permanecer sentados. (Pausa) · 

Aprovado. . . _ 
Será cuniprida a delibeiaÇão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, redação final que, nos ter
mos do art, 320 do Regimento lnteriio~ .se não 
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 
19 Secretário. (Pausa) 

É lida a seguinte 

PARECER 1'1•179, DE 1989 

(Da Comissão Dlretora) 

Redaç§o final do Projeto de Lei do DF 
n 9 34, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 34, de 1989, 
que dispõe sobre a regularização au descons
tituição de parcelamentos urbanos implanta
dos no território do Distrito Federal, sob a for
ma de loteamentos ou condomínios. 

Sala de Reuniões da comissão, em 05 de _ 
setembro .. çle 1989. -Nelson Carneiro, Presi
dente -Aureo Mello, Relator -Nabor Júnior. 
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ANEXO AO PARECER 
N• 179, DE 1989 

Dispõe sobre a regularizaç.W ou des
constitu/ção de parcelamentos urbanos 
implantados no territ6rlo do Distrito Fe-.. 
dera]. sob a fonna de loteamento ou con~ 
domfnios. 

O Senado Federal decreta: 
Arl 19 O Governo do Distrito Federa( ou

vidos previamente, na forma do art. 53 da Lei 
rt16:766, de 19 de dezembro de 1979, o Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria - Incra e a Secretaria do Meio Ambiente, 
Oência e Tecnologia- Sematec e, no que 
couber, o Instituto Brasileiro de Melo Ambiente 
e Recursos Renováveis -lbama e a compa
nhia de Água e Esgotos de Brasília - Caesb, 
procederá à regu]arização dos parcelamentos 
para fins urbanos, no território do Distrito Fe-
deral. ' 

Parágrafo único. Após definida a utilização 
legal dos ditos imóveis para fins de habitação 
ou equipamentos comunitários, o Governo do 
Distrito Federal fixará o prazo de até noventa 
dias para a regularização dos loteamentos e 
condomínios, ou desconstltuição dos mes
mos, mediante edital de notificação publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal 
de grande circulação, para conhecimento, 
também, dos adqufrentes das parcelas. 

Art. 29 Consideram~se re(juisitos para a 
regularização, além dos mencionados no art 
19, os seguintes: 
1-as áreas destinadas a sistemas de circu~ 

lação, à implantação de equipamentos urbano 
e comunitário, bem como os espaços livres 
de uso público, serão proporcjonais à densi~ 
dade de ocupação prevista para a gleba; 

U-os lotes terão área mínima de cento 
e vinte e cinco metros quadrados e frente míni~ 
ma de cinco metros; 

m-ao longo das águas correntes e dor~ 
mentes e das faixas de dominio público das 
rodovias, ferrovias e dutos. será obrigatória a 
reserva de uma faixa non aedi/icandi de quinze 
metros; 

N-os arruamentos deverão articular~se 
com as vías adjacentes oficiais, existentes ou 
projetadas, e harmonizar-se com a topografia 
local. 

§ 19 A percentagem de áreas públicas 
prevístas no inciso I deste artigo não poderá 
ser inferior a trinta e dnco por cento da gleba, 
salvo nos parcelamentos com periferias lindei~ 
rasa servidão de trânsito, vias públicas oficiais 
existentes ou projetadas, permitindo-lhes 
acesso, caso em que as áreas corresponden
tes a sua extensão serão consideradas, para 
efeito de percenU!gem, como se integrantes 
da gleba. 

§ 2 9 Consideram-se comunitários os 
equipamentos públicos de educação, cultura, 
saúde, lazer e simaares. 

Art ~ Nas desapropriações pardais ne
cessárias à regularização, o Governo do Dis
trito Federal realizará o depósito em juízo em 
conta bloqueada e poderá, mediante autori~ 
zação judicial, efetuar a compensação d~ 

despesas promovidas com a citada regula
rização. 

Arl 49 As despesas efetuadas pelo Gover
no do Distrito_ Federal, referentes às obras ne
cessárias à regularização dos parcelamentos, 
serão ressarcidas mediante_. pagamento de 
conbibuição de melhoria, pelos adquirente5:, 
_llifPiOpoi-ção da área de seus respectivos lotes 
e/ou frações ideais. 

Art 5'1 Os lotes ou frações ideais não venM 
di dos ficarão, a requerimento do Distrito Fede
ral, bloqueados para suprir a área destinada 
a sistemas de circuJação, implantação de equi
pamentos urbanos e comunitários, bem como 
a espaços livres de uso público, de que trata 
o inciso I do art. 4• da Lei n• 6.766, de 19 
de dezembro de 1979. 

Art. 69 As despesas efetuadas pelo Dis
trito Federal previstas nos arts. 49 e !1? da pre~ 
sente lei, devidamente corrigidas, quando não 
reembolsadas no prazo de trinta dias; serão 
inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal 
e cobradas judicialmente. 

Art. 79 esta lei entra em vígor na data de 
sua publicação. 

Art. 89 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O parecer lido vai à publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

- É:_ tido e aprova~o_o s~guinte. 

REQUERIMENTO 1'1• 461, DE 1989 

Nos termos do arl321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF n9 34, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que dispõe sobre a regularização ou descons
tituição de parcelamentos urbanos implanta~ 
dos no território do Distrito Federal, sob a for
ma de loteamentos ou condomínios. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevides. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)· 
-Aprovado o Regimento, passa-se à imediata 
apredação da redação final. (Pausa) 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada a redação final, o Projeto vai à 

sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDEI'I'Í'E (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERI!IIIENTO 1'1• 462, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de insterslfclo e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 

. do Distrito Federal n9 38,de 1989, de iniciativa 

do Govemádor do Distrito Federal, que cria 
a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e T ec
nclogia e dá outras providências. . 

Salã das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Pompeu de Sousa. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, o projeto a que 
ele se refere figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao ~e
di ente. 

Presentes na casa 42 Srs. Senadores. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro~ 
posta de Emenda à Constituição n9 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, tendo 

PARECER, sOb n• 145, de 1989, ~ 
-da Coniissão Temporária, fawrá.Vel 

ao prosseguime~9 cJ?ttramitaçao da ma~ 
téria,. com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 

Não há quorum para deliberação da Pro
posta de Emendã à Constituição n91, de 1989. 

A votação da matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-1tern2: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto_ de Lei 
da Câmara n9 12, de 1989 (n,9 1.032183, 
na Casa de_origem), que dá no~ redação 
ao art. 132 _da ie(i'i9- 5.869, de 11 de 
jaileíro de 1913- Código de Processo 
Civil, tendo 

PARECER, sob n• 165, de 1989, da Co
missão 

-Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Em discussão o Substitutivo, em turno su~ 
plementar. (Pausa) 

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

Encerrada a- discussão, o Substitutivo é da
do como definitivamente adotado, nos termos 
do Art. 284, do Regimento Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

É o ~inte o sUbstitutivo adcitado 
Red8ção do vencido para o turno su

plementar do Substitutivo do Senado do 
Projeto de Lei da Câmara n9 12, de 1989 
(n9 1.032/83, na Casa de origem). ~-

Dá nova redação ao art. 132 da Lei 
n9 5.869, de_ 11 de jane[ro de 1973 ...:... 
Código de Processo Civil • 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art )9 O arl 132 da Lei n9 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil, passa a vigorar com a seguinte redaç:ão: 

"Art. 132. O Julz, titular ou substitu
to, que concluir a audiência julgara a lide, 
salvo se estiver convocado, licenciado, 
afastado por qualquer motivo, promovido 
ou aposentado, casos em que passará 
os autos ao seu sucessor. 

Parágrafo único. Em qualquer hipó
tese, o juiz que proferir a sentença, se 
entender necessário, poderá mandar re~ 
petir as provas já produzidas." 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubHcação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 146, de 
!984 (n• 2.394n6, na Casa de origem), 
que altera a redação dos §§ 49 e 59 do 
art 23 da Lei n' 5.890, de 8 de junho 
de 1973, que modifica a Legislação de 
Previdência Social e dá outras providên
cias. 

A Presidência, nos termos-do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça ~ Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Câmara n~' 146, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmara n"' 147, de 
1984 (n"' 331n9, na Casa de origem), 
que altera a redação do inciso I do art. 
11 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto 1960 
-Lei Orgânica da Previdência Social. 

A Presidência, nos termos do art 334, alinea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cãmara n• 147, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 159, de 
1984 (n' 2.529n6, na Casa de origem), 
que acrescenta dispositivos à Consolida~ 
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~' 5A52, de 19 de maio de 
1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334-, alínea 
a. do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constib.lição, 

Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara fi? 159, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo oposição do Plenário, ã maté
ria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
- A Presidência lembra que, às 16 horas e_ 
30 minutos, haverá reunião da Comissão Par
lamentar de Inquérito sobre a Amazônia. 

Concedo_a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROclNJO (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ocupamos esta tribuna para dizer da nossa 
apreensão no que diz respeito ao deSapare
cimento do Boeing 737, que efetuava o Vôo 
254, de São _Paulo a Belém do Pará, e que, 
após a escala que efeb.lara em Marabâ, está 
desaparecido. Segundo nos consta, alnda não 
existem notícias alvissageiras ou auspiciosas. 

GostaríamOs de diz~~-q~e. de há muito, te
mos enviado esforços para que_ aeroP,Ortos, 
como o da nossa cidade de Araguaína, !:.ejam 
efetivamente dotados das condições mínimas 
para dar sustentação a esses vôos. 

Sabemos da imensidão dessa região da Ci
dade de Marabá até Belém do Pará, principal
mente agora, quando sobrevoamos aquela 
área no último domingo, anteontem, estáva
mos atônftos com o excesso de fumaça, talvez 
pelas queimadas que ali se realizam. São os 
fazendeiros já temerosos de que se implante 
uma lei rigorosa com relação à preservação 
da Amazônia. Então, a fumaça paira e atrapa
lha aqueles vôos. 

Gostarfarilos de dizer da nossa preocupa
ção, do nosso desejo de que os 6 tripulantes 
e 48 passageiros do Boeing tenham conse
guido -e, se porventura aconteceu, terá sido 
graças à perícia dos comandantes-, tenham 
conseguido pousar sem que tenham sido cei
fadas vidas ou ocorrido lesões corporais em 
nossos irmãos. 

Deixamos, mais uma vez, patenteada a falta 
de segurança desses vôos nessa Região. Evi
dentemente, não temos visto acontecer isso 
no Sul e Sudeste do País. A Região Amazónica, 
pela sua vastidão, pelas caracteristicas que 
apresenta, precisa ser olhada conveniente
mente. 

Apelamos, aqui para as autoridades compe
tentes, no sentido de que o Aeroporto de Ara
guaina e outros aeroportos da Região Amazó
nica sejam dotados das condições mínimas 
de segurança, para que possam dar apoio a 
esses vôos. 

O Sr. Mauro benevides - Permite-me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Carlos Patro
cblio? · 

O SR. CARLOS PATROCiNIO-Ouço, 
com prazer, o aparte do nobre Senador Mawo 
Benevides. 

O Sr. Mam-o Benevldes -- Nobre Sena
dor Carlos Patrocínio, V. j:.x' neste mqmento, 
externa a inquietaç~o. a apreensão, a perple-

xidade da opinião pública brasileira diante do 
desaparecimento, desde a noite de domingo, 
do avião da Varig 737-200,-que, após deco
lar de Marabá, até este momento não foi locali
zado pelas autoridades do Ministério da Aero--
náutica, nem por outros organismos oficiais 
ou privados que estão colaborando na busca 
da aeronave, especialmente de todos os seus 
sobreviventes. Lendo, ainda hoje, os jornais, 
verificamos - e o jornal O GlObo destaca 
- que a lnfraero, sem confirmar as informa
ções, disse_ que concentrará as buscas na área. 
A FAB pretende localizar PorteUa, o coman
dante de um avi_áo do Táxi Aéreo Tucumã_ 
para que oriente as buscas. Os fazendeiros 
começarão a abrir picadas na direção da Mine
ração Xingu, para tentar localizar os sobrevi~ 
ventes. Veja V. Ex" o sentido de solidariedade 
de todos os brasileiros. São nossos irmãos, 
residentes nas proxin'tidades daquela área 
geográfica, que se dispõem a colaborar com 
as autoridades, para, no menor espaço de 
tempo possível, obtermos notícias - queira 
Deus! - sobre os passageiros, os tripulantes, 
e que sejam tranqüilizadoras para suas respec
tivas familias e para todos nós que acompa
nhamos, no noticiário da Imprensa, o desen
rolar desse eplsódio e ficamos sempre naque
la expectativa de que afinal se encontre o avião 
e que estejam salvas todas as 54 pessoas que 
nele se encontravam. 

O sJ.. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. Ex'- uma informação? 

O SR. CARLOS PATROclNJO- Obri
gado, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor Carlos Patrocínio, devo informar que o 
avião já foi localizado. Om passageiro, que 
conseguiu caminhar por alguns quilómetros 
até uma fazenda para avisar onde estava locali
zado o avião, declarou que devem ter sobre
vido 40 passageiros, estando vários feridos, 
e solicitou que fosse fe!to o· socorro com a 
devida urgência. A localização já está infor
rn_ada por um passageiro sobrevivente. 

-0 SR. CARLOS PATROCINIO -De 
qualquer maneira, nobre Senador Jutahy Ma
galhães e nobre Senador Mauro Benevfdes, 
já é uma notícia confortante, embora, eviden
temente, por essa sua informação, seja prová
vel que tenha havido vítimas. Ficam aqui as 
nossas prec_es para que o maior número possí
vel de passageiros possa chegar a salvo a seus 
lares e que o Ministério da Aerona:útica olhe 
para essas caracterfstic~ da nossa vasta re-
gião Amazônica e dote esses vôos d_e condi
ções mínimas de apoio, pois, quando ocorrem 
acidentes nessa área, devido à falta de assis
tência, eles se tomam mais graves. 

Era o que tinha a dizer, Slõ. Presidente. (Muito_ 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência verifica que um dos oradores 
inscritos, o Senador Mário Maia, acaba de che
gar ao plenário. 

S. Ex' desiste de sua inscrição? 
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O Sr. Mário .Mala- Si. Presidente, enca
minharei à Mesa o meu discurso, na forma 
regimental, se assim a Mesa o acolher. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O requerimento de V. EX' é deferido. 

O Sr. Mário Mala- Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão 
do orador.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desde que aprovamos a nova Constituição do 
Brasil, em 5 de outubro de 1988, tenho tido 
uma disposjção pe1manente para, a cada pas
so e a cada momento, tentar recuperar pontos 
fundamentais dos debates que travamos no 
interior do processo constituinte; um deles, 
ao qual não posso deixar de me reportar neste 
momento - que é crucial da crise e do pro
cesso político brasileiro- é a questão do par
lamentarismo e do presidenciaJismo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos ob~ 
servando hoje, no País, uma situação altamen~ 
te pedagógica e altamente demonstrativa da 
necessidade de caminharmos para um regime 
mais moderno e mais consentâneo, numa d~ 
vilização política que instituimós através da no~ 
va Constituição. Num País com tão amplas 
Hberdades democráticas, com um grau de or
ganizaç!o sodal, com a complexidade econó
mica, complexidade produtiva, a complexida
de social que temos hoje, é absolutamente 
inviável o regime presidencia~sta como instru
mento efetivo de participação popu]ar, de sedi
mentação da organização popular e como um 
cana1 eficaz de mobilização das forças e das 
idéias majoritárias no País. _ · _ _ 

Estamos verificando Um fenômeno absolu
tamente interessante e que confirma as criti
cas que insistentemente temos feito ao presi-
dencialismo. 

Percebe-se, hoje, Sr. Presidente, que o pro
cesso sucessório, a campanha eleitoral está 
rigorosamente dispensando os partidos políti
cos, dispensando todas as formas minimas 
e mais elementares de organização popular. 
Ora, não há nada mais trágico~ não há nada 
mais profundamente antagónico aos interes
ses mais amplos de uma sociedade do que 
a dilapidação e a destruição moral das suas 
formas mínimas de organização política. 

O que estamos obser.:a.ndo hoje no Pafs 
é que não se precisa ter wn partido político 
para ser candidato à Presidência da República; 
basta ter a mídia; a mídia eletrônica substitui 
a organização social. Isto é antevéspera do 
fascismo. Não tenho p.enhuma dúvida de que 
tudo o· que hoje se desenha como quadro 
político, como quadro sucessório no País, é 
produto tão-somente deste arcabouço de in
formações superficiais qUe hoje é captado Pe
la população através da mídia eletrônica, atra~ 
vés de pílulas, através de dados insuficientes, 
através de informa~ões desconexas, através 
de elementos não críticos de informações, 
completamente desprovidos de quaisquer cri
térios de valor analítico. O homem e a mulher, 

os brasileiros médios v!o formando as suas 
opiniões, que são baseadas quase que numa 
concepção platônica da verdade, ou seja, são 
as sombras no fundo da caverna. Mas a verda
de, dura, cruel, amarga do País, não lhes é 
revelada. Estamos assistindo, na verdade, ri
gorosamente, a uma grande ~ncenação tea
tral, e quanto maior a farsa, quanto maior o 
jogo de cena, mais eficaz é a campanha eleito
ral. Se, por exemplo, nQs_Q~vermos em inda
gãf aos-- eleitOres bfa!>ile:iros, procurarmos 
perscrutar em cada uffi. através de um diálogo 
frariCO,- dlretO, -profundo e hOnesto, que ele
mentos, que base de ractocínici,- que- valores 
reais eles levam em conta na fqrm_ulação da 
sua decisão, chagaremos à conclusão dramá
tica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que 
toda a montagem dessa decisão, ou seja, o 
arcabouço de informações que instrui a deci
são de cada indMduo, é abSolutamente super
ficial e minimalista, ou seja, é baseada em 
duas ou três Imagens captadas eventualmente 
nos meio de comunicação. A história, a ideolo
gia e a tradição, elementos fundamentais e 
inalienáveis numa decisão política, são com
pletamente desprezadas. 

Não suponho, Sr. Presidente, que os argen
tinos, ao elegerem o Presidente Menem, o fize
ram a partir de elementos tão superficiais de 
informação. 

Q_Partido Justicial!sta de Carlos Saúl Me
ilem e Juan Domingo Perón tem mais de 45 
anos de vida. Há uma história, há um conjunto 
de compromissos profundamente enraizados 
na sociedade argentina que levaram o povo 
argentino a essa decisão. 

Por mais que se diga que Carlos Menem 
é também uma figura populista, não foi ape
nas isto que determinou a sua vitória. Foi, isto 
sim, o conjunto de profundas raízes populares 
e democráticas do seu partido, o PartidoJusti
cialista, que está presente, que está vivo nas 
organizações sindicais, nas poderosas e verti
caiS organizações do sindicalismo argentino. 
Portanto, náo se trata de uma emergência ir
respOnsável do povo argentino. 

Se olharmos como se está processando a 
sucessão no Uruguai, vamos ver que o candi
dato à Presidência -Senador Jorge Batlle 
-é um homem de profunda tradição política; 
o seu partido, o Colorado, tem mais de cem 
anos. 

O Partido Liberal, da Colômbia, que teve 
seu candidato assásSinado, tem suas raízes 
nas iota·s·-rustôrlcas-do--prrneíp1o- ao--SéCiilO; 
na Guerra dos Mil Dias, em 1910. 

Não vejo, Sr. Presidente, nenhum povo, so
bre a face do Planeta, fazer opções que nã.o 
sejam profundamente arraigadas a uma cons
ciência critica, madura e profunda. No Brasil, 
estamos verificando uma situação absoluta
mente anómala, situação absolutamente anti
hist6rica, ou seja, a mídia eletrônica substitui 
a organização sodal e politica. Não há: nada 
mais deletério; não há nada mais prejudicial; 
não há nada mais antipopular, não há nada 
mais contrário aos interesses nacionais e po
pulares do que Isso. 

Deixo este registro, lamentando e até me 
perguntando: será que a população brasileira, 

ao realizar a análise dos candidatos, se dá ao 
trabalho de fazer a mais lidima, elementar e 
simples pergunta: 

"Quem vai para o Poder com o candidato? 
Quem vai para o Poder com ele?" Será que 
os cidadãos b~sileiros estão-se dando ao traw 
balho de fazer esta pergunta: quem vai para 
o Poder com determinado candidato, seja A,. 
B, C ou D? Quem vai para o Poder com o 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva? Quem vai para
o Poder com o Sr. Leonel Brizola? Quem esta
ra-ncrPoder com o Sr. Afif Domingos? O.Uem 
estará no Poder com o Sr. Paulo Maluf? Quem 
estará no Poder determinando as decisões 
com o Sr. Fernando Collor de Mello? Quem 
estará no Poder com o Sr. Ulysses Guimarães? 
Quem estará no Poder com o Sr. Ro5eito Frei
re? 

Esta pergunta deveria ser feita. 
Posso dizer, em nome do meu candidato, 

mas Com uma tranqüilidade absoluta: quem 
estará no Poder com o Dr._ Ulysses Guimarães 
é um Partido que tem 24 anos de Vida, cujo 
passado, todo ele, desde o inído até hoje, é 
inteiramente conhecido. Com os nossos erros, 
com os nossos fracassos, com as nossas con
tradições e com os nossos imensos acertos. 
Mas não há quem possa dizer que não conhe
ce o que vai para o Poder com Ulysses Guima· 
rães. É um partido político de vida visível, 
transparente. 

Não sei se a resposta pode ser dada com 
tanta clareza, com tanta abertura, com tanta 
sinceridade em relação a outros candidatos. 

Por isso, Sr. Presidente, lamento, neste mo
mento, o processo que estamos vivendo. 

O Sr. HUgo Napoleão - Permite-me V. 
Ex!' um aparte-, nobre Senador José ~ogaça? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
um aparte, nobre Senador José Fogaça? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Orna vez con
cluída esta primeira parte do meu raciocínio, 
gostaria de dar a palavra aos ilustres Sena
dores que já a pediram. Primeiramente, pela 
ordem ao ilustre Senador Hugo Napoleão e, 
a seguir, ao Senador Jutahy Magalhães. 

Aliás. devo dizer que me esqueci de registrar 
o candidato Aureliano Chaves, que é, também, 
wn homem que tem passado, que tem histó
ria, tem vida política conhecida e, portanto, 

- é alguém que não engana nas posições que 
corajosamente assume. 

Com pra..~r. cuçccc ncbr~ S~nador Hügc
Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão -Agradeço a V. 
Ex!-, as_ palavr_as, ·sendo eu o Presidente do 
Partido da Frente Liberal. Registro, até com 
alegria, enfim, os adjetivos que V. Ex' tão bem 
coloca. Gostaria de referir-me, nobre Senador 
José Fogaça, à questão do fortalecimento ou 
enfraquecimento dos partidos políticos no 
Bras~. mormente nos dias que estamos viven
do. Participei, na sexta-feira última, do Progra
ma ''Vamos sair da crise", da 7VGazeta, che-: 
fiado pelo Jornalista Alexandre Machado, na 
cidade de São Paulo, em""companhia dos De
putados Luiz Gushiken, do PT, Bocayuva Cu- -
nha, do PDT, do ex~Deputado· e ex-Prefeito 
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de Juiz de Fora TarcisiO Delgado; do Depu~ 
tado Egídio Ferreira Lima, do PSDB. Enf1m, 
o debate foi bastante movimentado e, em de
terminado momento, fiz a observação que 
passo agora a relatar no Senado da República, 
no nosso Plenádo: se as correntes de pensa
mento, normalmente seis ou sete, não mais 
do que isso, fossem transformadas e conver
tidas em ideologias; se pudéssemos situar o 
marxismo, o fascismo, o libera1ismo, o socia
lismo, a social democracia, o trabalhismo, o 
neoliberalismo, enfim, se fosse obedecidos es
ses ditames, teríamos, quando muito, seis a 
sete partidos políticos no nosso Pais. Ao invés 
de termos cuidado do seu fortalecimento, no 
período constituinte - até que abrimos um 
leque de oportunidades quando estabelece
mos, por exemplo, que 101 pessoas poderiam 
constituir-se e se organizar em partido politico 
-, creio que deveríamos ter tido mais cuida
do; somos todos cc-responsáveis por essas 
circunstâncias. Estamos vivendo dias que vão 
merecer uma anâfise seguramente mais apu
rada de todos nós, da classe política, dos parla
mentares, dos deputados federais e dos sena
dores, quando tivermos que analisar e nos 
aprofundar sobre essas questões. Eram estas 
as observações que gostaria de oferecer ao 
brilhante discurso que V. EX' profere, na tarde 
de hoje. 

OSR-JOSÉFOGAÇA-NobreSenador 
Hugo Napoleão, também não tenho dúvidas 
em relação ao isso. Aliás, tenho sido um dos 
mais insistentes críticos a este democratismo 
que, na verdade, é uma deformação da demo
cracia partidária; o democratismo, este mons
trengo que se criou na legislação, permitindo 
o surgimento de siglas de aluguel, verdadeiras 
mercadorias de bazar politico que se vendem 
a valores incalculáveis- porque, hoje, fundar 
um partido político sem base popular, sem 
organização social, sem densidade histórica, 
sem conteúdo ideológico, é um grande negó
cio, materialmente falando. Funda-se um par
tido político, obtém-se espaço no rádio e na 
televisão, cujo valor materiaL se fôssemos tra
duzir em cruzados ou em dólares, é absoluta
mente incalculável: trinta segundos por dia, 
wn minuto por dia, ou cinco minutos por dia, 
na televisão, durante sessenta dias, se fizermos 
uma aferição matemática, em cruzados, ou 
dólares, teremos uma cifra absolutamente es
pantosa 

Fundar um partido polftico se transformou, 
neste País, num grande negócio- isto mostra 
a profunda deformação da lei, que não está 
sendo democrática; está sendo, sim, profun
damente antidemocrática, porque não permi
te que as maiorias mais consolidadas, mais 
maduras, historicamente mais fortalecidas, se 
expressem da forma como devem expressar
se. 

O Sr. Marco .Madel- Nobre Senador 
José Fogaça, permite V. Ex' um aparte? 

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Já concedo 
o aparte a V. Ex'" O Senador Jutahy Magalhães 
me havia solicitado anteriormente. 

Se minorias tão intimas, tão insignificantes, 
grupelhos consesuem tal grau de poder em 

prejuízo das mais sólidas maiorias do País, 
é uma deformação da democracia, onde deve 
predominar a vontade das maiorias, respeitan
dO-se, evidentemente, o direito das minorias; 
mas jamais lhe dando um poder de barganha, 
de negócio, de manipulação, como vem sen
do feito no Brasil. 

Portanto, a questão da legislação partidária 
é algo a s_e rever Imediatamente após as elei
ções presidenciais, porque essa falsa visão da 
democracia leva a um democratismo, a uma 
deformação, que é, a me1,1 ver, profundamente 
antidemocrática, na verdade. 

O Sr . .Mário Mala - Permite V. Ex' um 
aparte, nobl--e Senador? 

O SR- JOSÉ FOGAÇA- Com todo o 
prazer, ouvirei V. é~' também. Concedo o apar
te ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Sena
dor José Fogaça, não desejo entrar no mérito 
da questão. V. Ex•, como sempre, faz uma 
análise com toda a correção e eficiência. V. 
Ext falou na questão do nível de informação 
que deve permitir a escolha dos candidatos. 
Transmito uma preocupação minha muito 
grande com relação a uma pesquisa que che
gou ao meu conhecimento- eJa foi divulgada 
por órgãos da imprensa, mas não sei se todos 
a leram. Feita uma pergunta ao eleitorado, 
se conhecia a vida pública, os fatos relacio
nados com a vida de determinados candida
tos, chegamos a um resultado impressionan
te: a população conhecia, até 53% dos entre
vistados sabiãm o que Cllysses Guimarães ti
nha feito durante 50 anos da sua vida pública, 
e uma vida pública divulgada amplamente pe
los meios de comunicação do Brasil, e 60% 
sabiam a respeito do candidato que está à 
frente das pesquisas, e muito menos dos de
mais candidatos. Vimos também outra pes
quisa que_ dizia: "A formação de opinião do 
entrevistado era_ feita através de que meio de 
comunicação" :- os Jornal§;_ ft?_rmavam opi
nião numa minoria bem grande, mas pelo me
nos alguma coisa nas capitais e nas regiões 
metropolitanas. E somente a televisão forma
va opinião em mais de 70% da população 
brasileira, principalmente a do interior do Bra
sil. Então, V. EJc'i' vê a distorção das informa
ções, a PreocUpação qUe Seritimos como é 
formada a opinião para escolha dos candi
datos por falta de informaÇões para se fazer 
comparação daquilo que vai ser do maior inte
resse de todos eles, de todos nós. No entanto, 
por fa1ta de informações, não saberemos co
mo é que será escolhido o futuro Comandante 
do Pais. 

OSR- JOSÉ FOGAÇA-V. Ex' tem intei
ra razão. O que hoje se verifica é que, inclusive, 
a própria população supõe ou imagina que 
está provida de informações, mas nem sem
pre essa impressão subjetiva do cidadão, é 
compatível com os fatos ou com a verdade. 
Eu diria que a relação entre sujeito cognos
cente e objeto cognosdvel, ou seja, entre 
quem tem de conhecer e aquilo que deve ser 
conhecido, não é hoje uma relação de abso
luta verdade. Em outras pãlavras, se pode 

transformar um sabão da mais baixa quali
dade num sabonete ultra-refinado - basta 
fazer um excelente comercial de 30 segUndos, 
quanto mais tendo uma, duas, três horas de 
televisão intensiva. 

Portanto, o que quis dizer a V. Ex' não é 
o fato de que a televisão e o rádio sejam instru
mentos perniciosos, o que me parece perni
cioso, hoje, é o conteúdo ideológico que está 
acoplado a essas mensagens e o fato de que 
o regime presidencialista toma inevitável essa 
situação; porque, se são 80 milhões de pes
soas que devem ter uma relação direta com 
o futuro Presidente, com o futuro imperador, 
por 5 anos, é óbvio que essas 80 milhões 
de pessoas, nessa relação direta com o candi
dato, não poderão receber as infori-naçOes, 
o processo crítico, a massa crítica que as orga
nizações sociais tendem a fazer com mais efi
ciência, pelo menos com mais maturidade. 
O resultado é o que estamos vendo, hoje, no 
Brasil - um sabão pode ser transformado 
em sabonete. 

O Sr- Marco Madel- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não. Ou
ço, com muito prazer, o aparte de V,Ex', ilustre 
Senador Marco Maciel, ex-Presidente do PfL 

O Sr. Marco .Madel- Meu caro e ilustre 
Senador José Fogaça, quero, antes de mais 
nada, apresentar os meus cumprimentos a 
V. Ex' pelo tema que traz à discussão, hoje 
à tarde, aqui no Senado Federal, e dizer que 
estou solidário com as palavras que V. EX' 
está proferindo. De alguma forma, a situação 
em que vive o País, sob o ponto de vista políti
co-partidário, de algum tempo, igualmente, 
me angustia Porque considero que o Pais não 
poderá consolidar a sua transição, mas não 
é, a meu ver, o seu termo; acho que a transição 
somente concluirá quando dotarmos o País 
de verdadeiros partidos políticos estáveis, com 
vida permanente, funcionando, conseqüente
mente, em todos os instantes da vida nacional, 
e não apenas nos períodos eleitorais. Está é 
a minha visão. De mais a mais, penso que 
uma Constituição que não tem a apoiar parti
dos políticos que siivam como instituições in
termediárias, que o são, de canais interme
diários entre governo e povo, que são os parti
dos políticos, essa Constituição terá muitas 
dificuldades em regular e em disciplinar dife
rentes questões da sociedade brasileira. Eu 
me lembro de que certa feita Gilberto Amado, 
falando sobre as Constituições, disse que elas 
não podem ser como uma abóbada flutuando 
no ar; eJas têm que ter raízes com o mundo 
que ela pretende regular. Entendo que os par
tidos políticos têm, sob este aspecto, papel 
muito importante a desempenhar. E, por isso, 
quero, mais uma vez, dizer que estou solidário 
com 8$ observações que V. Ex' faz, e dizer 
mais além; que de alguma forma, nós, parla
mentares, nós, legisladores, nós especifica
mente, Constituintes, fomos responsáveis pelo 
quadro verdadeiramente catastrófico do nos
so sistema partidário. Fomos responsáveis na 
proporção em que aprOvamos uma legislação 
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extremamente permissiva, extremamente libe
ral, no sentido negativo do termo, que permitiu 
fazer com que surgissem muitas instituições 
políticas que não são representativas da socie
dade. Hoje, no Brasil, ficou mais fácil criar-se 
um partido político do que uma microempre
sa, tais as facilidades que foram criadas para 
a formação dos partidos políticos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sendo que 
o partido político é multo mais rentável do 
que a rnicroempresa. 

O Sr. Marco Madel - Concordo. E o 
que estamos vendo aL. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Rentável, em 
termos de dinheiro! Basta vender o tempo da 
televisão! 

O Sr. Marco /t'la.cleJ- ... não é rentabi-
6dade de polftica, mas rentabilidade econômi
co-financeira. O que é algo muito mais grave, 
porque isso abala muito a credibilidade do 
homem público no Pals, na proporção em 
que não se pode fazer vida púbHca no País, 
a não ser através de partidos politicas. De algu
ma forma os políticos pagam tributo também. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sim. mas veja 
V. Exf. que isso é praticado exatamente por 
quem não tem tradição na vida póblica, é prati
cado exatamente por qu_em não é político e 
por quem não tem compromissos politicas. 

O Sr. Marco Madel- E por isso devería
mos pensar já e já - e V. ExJ está recomen
dando que seja feito logo após as eleições 
presidenciais - numa legislação que ponha 
cobro, que ponha termo a isso, porque, do 
contrário, vamos ficar expostos. Repare bem: 
no Brasil, confundiu-se, durante muito tempo, 
liberdade de criação com liberdade de organi
zação. Defendo a liberdade de organização, 
mas acho que não pode haver essa ampla, 
geral e irrestrlta liberdade de criação de parti
dos. E é isso que está dando ensejo a tais 
absurdos, a esses verdadeiros escândalos que 
estamos presendando na vida política nado
na!, comprometendo, de alguma forma, os 
políticos, e, de modo muito particular, os legis
ladores, aqueles detentores de mandato parla
mentar federal, que, de alguma forma, com 
ou sem razão, estão sendo acusados de terem 
contribuído para esse quadro tão fragmen
tário, tão errático da vida política brasileira. 
Cwnprimentando V. Ex', nobre Senador José 
fogaça, quero ·dizer que estou solidário com 
suas palavras. Quem sabe se já não poderia
mos, passadas as eleições presidenciais -
e as eleições presidenciais estão aí, podemos 
dizer que daqui a quase dois meses-,. ainda 
nesta Sessão Legislativa, cogitar de uma legis
lação que pusesse fim a essa atonla partidária 
em que vive o País. Isso, a meu ver, se impõe 
seja feito ainda este ano, porque, como se 
sabe, para o ano, vamos ter eleições importan
tíssimas também para Governador, Vice-Oo
vemador, para o Senado e Câmara Federal, 
Assembléia LegisJa~a. E mais, as eleições pa
ra o Congresso Nacional vão ser eleições para 
um Congresso Constituinte, posso diZer, por
que, como em 1993 vamos fazer a revisão 

isso vai impor a todos nós, à sociedade brasi
leira como um todo, eleger Deputados e Sena
dores que, de alguma forma, vão fazer a revi
são da Constituição. E quem faz a revisão da 
Constituição faz nova Constituição, porque a 
revisão vai ser feita com um sistema unica
meral, com maioria absoluta, que é um quo
rum relativamente pouco qualificado, o que 
significa dizer que vamos fazer uma nova 
Constituição, como, aliás, aconteceu em ou
tros países do Mundo. Aconteceu na Espanha, 
acOnteceU em Portugal. Na hora da revisão, 
leia-se "nova Constituição". Para o ano, as elei
ções serão para um Congresso Constituinte. 
Daí a sua importância, daí a necessidade de 
tentarmos dar um pouco de autenticidade a 
esse quadro partidário brasileiro, e não per
mitir, por conseqüênCia, prosperem experiên
cias que, a meu ver, não devam ser repetidas, 
sob pena de não apenas expor a uma situação 
\'eM.t6iia o Estado partidário brasileiro, corno 
também sob pena de c_omprometer a própria 
credibilidade do politico brasileiro, de modo 
especial do Congressista. Era o "que tinha a 
dizer a V. EX' No mais, para renovar, reiterar 
os meus cumprimentos pelas palavras que 
V. Ex' traz terripestivamente à cOnsideração 
desta Casa, e pela disposição que V. Ex' reveJa, 
representando aqui um Partido que é larga
mente majoritário na Casa, de buscar, de fazer 
Com que possamos pei)Sar num reexame des
ta qUestão o mais rápido possív_el. 

OSR.JOSÉFOGAÇA-NobreSenador 
Marco Maclel, V. Ex' sabe que CorriUngo intei
ramente desse seu modo de pensar. Tenho 
absoluta Identificação com essa sua análise 
a respeito da realidade brasileira. 

Essa pulverização microfísica dos Partidos 
políticos é profundamente danosa, não aos 
políticos, mas ao povo .brasileiro, à sociedade 
brasileira, que se vê desprovida de instrumen
tos confiáveis, viáveis, efetivos, para as suas 
demandas, para as suas reivindicações, para 
as suas lutas sociais, para o seu processo de 
amadurecimento. Es~ micropulverização é 
profundamente prejudicial a toda sociedade 
brasileira. Tenho visto e sentido que para al
guns cidadãos só há liberdade quando exis
tem milhares de opções político-partidárias. 

Ora, por paradoxal que pareça, na verdade 
isto significa a extinção da liberdade, porque 
os grupos sedais, que têm demandas a levar 
ao Estado, que têm reivindicações a fazer junto 
ao Poder Póbllco, ficam completamente de
sinstrumentados, desaparelhados, eofraqueci~ 
dos, pulverizados, e isto leva a wn Estado ab
solutamente ''todo-poderoso", sem nada para 
contestá-lo. 

Ora, qualquer presidente da República, com 
sonhos e ambições ditatoriais, o que ele mais 
deseja na vida é que haja 200 partidos, cada 
um com 5 ou 6 representantes, e todos pen
sando diferentemente. Não há sonho para um 
ditador e para um tirano maior do que este: 
200 partidos, cada um pensando de modo 
diferente; isso o faz sobrepairar a todos, pensar 
como quiser, agir como quiser, mandar e des

. mandar no país. 

Portanto, a pulverização partidária, ao con
trário do que se supõe, muitas vezes no imagi
nário coletivo, significa não a manutenção, 
não assegurar a liberdade, mas a sua extinção. 
Na prática, este é o resultado real. 

O Sr. Marco Madel- Antes de V. EX" 
ouvir o Senador Mário Maia, gostaria só -
perdoe-me a insistência ~ de dlzer a V. Ext 
que realmente isso é algo de muito grave, 
porque, à proporção- em que desaparecem 
as instituições partidárias, desaparecem os ca
nais intermediários, que ajudam a medear os 
conflitos entre o Governo e a sociedade. E 
V. EX' aponta m~ito bem que na ocasião em 
que há essa pulverização, essa autorização_ do 
quadro partidário, fica o Presldente da Repú
blica, por melhor intencionado que esteja, mU:. 
nido de poderes excepcionais, e, mais do qUe 
isso, podendo levar a Nação para o caminho 
que bem lhe aprouver, sem nenhum freio, sem 
nenhwn contrapeso. É isso que estamos ven
do no País. Essa fragmentaçâo está ensejando 
isso e, inclusive, a impossibilidade, como lem
brou V. ~. de fazer com que a sociedade 
leve demandas ao Governo e o Governo tam
bém, por intermédio das instituições partidá
rias, possa levar à sociedade aquilo que pre
tende executar ou fazer. De mais a mais, sem
pre penso que a força da sociedade demo
crática reside na força das suas instituições 
intermediárias. Aliás, esta minha afirmação 
não é nada original, tem 150 anos, porque 
já em 1840 Alexis de Tocqueville, no seu livro 
A Democracia na América, tinha observado, 
com muit.;l propriedade, "que não há demo
cracia sem instituições intermediárias fortes", 
isto é, sem partidos organizados. Por isso -
pecDndo desculpas pelas sucessivas interrup
ções ao seu excelente pronunciamento -, 
gostaria de mais uma vez expressar a V. Ex' 
os meus cumprimentos, e, quem sabe, possa- · 
mos pensar nessa mundança do quadro parti
dário ainda este ano, tão logo se encerre esse 
período e1eitora:l. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a 
V. Ex', Senador Marco- Maciel, e consulto o 
Senador Mário Maia se deseja fazer o seu apar
te. 

O Sr. Mário Mala- Desejo, sim, nobre 
Senador José Fogaça. V. E'.x' aborda o proble
ma com muita propriedade. Quero repetir 
mais uma vez aqui uma afirmação que tenho 
feito, até com certa insistência neste Congres
so. E o faço mais uma vez, porque não é 
uma simples definição, mas um conceito de 
filosofia política do qual estamos convencidos. 
O maior crime que o golpe político-militar co
meteu contra a consciência jurídica e política 
nacional, neste País, foi, por certo, a dissolução 
dos partidos políticos em 1965. Não fora isso, 
talvez estivéssemos já com estruturas partidá
rias mais ou menos sedimentadas. Já havia 
certa sedimentação, pelo menos em tomo dos 
quatro grandes Partidos da época: PSD, UDN, 
PSP e PIB, e outros pequenos Partidos, em 
um total de quatorze. Hoje, essa puJverização 
a que V. EX" faz referência é o resultado dessa 
compressão que se desejou fazer, num perío-
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do_autoritário, da consciência politica nacio-
nal, que é caractetistica das ditaduras. Esta~ 
mos agora na contra~reação. "Toda ação corw 
responde uma n~ação igual e em sentido con
trário". Àquela compressáo das ideologias po
líticas em dois Partidos está gerando agora 
esta reação, neste processo de procura da de
mocracia, nesta pulverização de trinta e tantos 
Partidos. Haveremos de chegar depoís a uma 
sedimentação de poucos Partidos, que pelo 
menos alinhem a consciência geral da Nação 
brasileira. Mesmo porque, em outros países, 
mesmo nos adiantados, como os Estados Uni
dos, Inglaterra e França, é aSsim, dois ou três 
grandes partidos e mais outros pequenos par
tidos.. Quando foram extintos os Partidos políti
cos no Brasil, em 1964, na Inglaterra havia 
18 partidos políticos, e nos Estados Unidos, 
14. No entanto, aparecem, para o âmbito na
danai e internacional, apenas os dois ou três 
grandes partidos dirigindo as grandes corren
tes, principalmente, na escolha do presidente 
da República. Então, estamos, agora, sofrendo 
as conseqüências de um passado recente, de 
uma compressão política, e é decorrência dis
so e não culpa nossa. Estamos tentando fazer 
partidos, mas não podemos fazer como a dita
dura fez, na ponta do lápis, na ponta da caneta. 
Há que passar tempo para sedimentar, para 
que, aos poucos, os valores venham a ser culti
vados e as preferências políticas venham a 
ser acomodadas, conforme a consciência e 
a ideologia de cada um. V. Ex' fez uma grande 
pergunta no inicio de seu discurso: dos candi
datos que aí estão, quem irá ao Governo com 
eles? Realmente, é uma pergunta dificil de ser 
respondida, e V. Ex" colocou seu Partido ... 

O SR- JOSÉ FOGAÇA- Nobre Sena
dor, iião _é para alguns candidatos; é muito 
difícil para determinados candidatos. 

O Sr. Mário Mala - Exalo. Dificil para 
uns, é fãci1; para outros, difícil. Então, na soma
t6ria, fica difícil, porque uns são completa
mente, senão obscuros, envoMdos numa n& 
voa, de tal maneira que mal se vêem os vultos 
se movimentarem dentro deles. E aqui gosta
ria de fazer uma defesa da evolução história 
do nosso Partido e dos homens que o com
põem. É que sabemos com quem estaremos 
no Governo, porque identificamos. nacional 
e internacionalmente, valores que compõem 
o Partida Democrático Trabalhista e nomes 
que são conhecidos, de Colegas nossos aqui 
no Congresso NacionaL Para não citar muitos, 
eu mencionaria o Senador Mauricio Corrêa, 
que poderá ser _o nosso Ministro da Justiça; 
o Senador Lavoisier Maia, que poderá ser o 
nosso Ministro da Saúde ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex' poderá 
ser o nosso Ministro da Saúde". 

O Sr. Mário Maia - O Professor Darcy 
Ribeiro poderá ser Ministro da Educação, um 
nome intemacíonaJmente conhecido. Temos 
muitos nomes e outros que, embora não per
tençam aos quadros de nossos Partidos atuais, 
poderão ser convidados a comungar conosco, 
porque sabemos, temos linha de, à maneira 

cristalina, transparente, convidar os brasileiros 
para comungar cono_sco~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Quanto a isso, 
não há dúvida algun 1 • 

O Sr. Mário Maia - No que diz respeito 
ao nosso Uder maior, ao nosso candidato, 
pode ser rea1mente um brasileiro polêmfco, 
que suscita grandes emoções, ou de grandes 
sentimentos de amizade, de afetívidade, de 
amor até, ou· o contrário, de repulsa ou de 
ódio. Alguém já disse a respeito que Brizola 
ê um homem que o amam ou o odeiam, são 
seus ãmigOs oU -seus inimigos. Mas é um ho
mem que tem a vida transparente, legivei. 
Quando diga" legível, ~ porque há alguns can
didãtos _ culas vidas queremos ler e encontra
mos urria pOrção de riscos, uns borrões, que 
não se consegue saber o que slgnificam. Bri
zola, Glysse_s Guimarães, Mário CoVas, Aure
liano-Chaves são homens, dos quais podemos 
&scordar profundamente, mas que têm um 
manancial de serviços prestados ao Brasil per
feitamente identificável, ao passo que outros 
têm obscuro, e não sabemos-como identificar 
os seus feitos e, se proc-urar, ·vê-se que são 
feitos difícil" de serem identificados. Então, 
queremos aqui colo_car a expressão do nosso 
aplauso pela anáJise profunda que V. Ex' faz 
da maneira como a mídia nacional procura 
manipular a CO!lsCiênda- Política brasileira, é 
neste momento, dizer, enfatizar o nosso candi
dato, que se coloca entre aqueles que o povo 
brasileiro pode ver a sua vi~a e Jer_c_:lesde quan
do era jovem, 6 menino vendendo, trabalhan
do, nas éstações ferroviárias, engraxando sa
patóS, fazendo mandados, sendo ascensorista, 
jardineiro e estudando com dificuldade, como 
nós estudamos, e a -sua vida política inicial 
como Deputado. Prefeito da sua Capital, Go
vernador do seu Estado, Governador de outro 
Estado. A m1dia, mesmo essa mídia que pro
cura discriminar outros candidatos em favor 
de um único-candidatq, não consegue fazer 
obscurecer o trabalho de Leonel Brizola. O 
povo aplaude os seus feitos e é de opinião 
de- que o exemplo que foi dado no Município, 
no Estado, pc:1de ser dado à Nação, pela rique
za. pela fecundidade da sua administração 
nesses Estados. Portanto, o candidato que o 
PDT apresenta à consideração da Nação bra
sileira tem a sua vida transparente, e pode 
ser escolhido para dirigir esta Nação, e tenho 
certeza de que o Brasil não se arrependerá 
dessa escolha. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador José Fogaça, esta Mesa 
cumpre o dever de, atê em defesa do mag
nífico discurso que V. (:X' vem proferindo, que 
ê uma bela peça de sociologia política, aler
tá-lo que o tempo que lhe resta é muito pouco. 
De fonna que pede que se abstenha de _conce
der apartes daqui por-diante. 

O SR; JOSÉ FOGAÇA- Vou encerrar, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex' ã:inda dispQe de alguns minutos -
de 4 minutos precisamente. 

O SR. JOSÉ: FOGAÇA- Quero apenas 
fazer obseJVações em relação ao que disse 
O Senador Mário Maia. S. Ex_l' _reaJmente está 
com a verdade. O seu candidato é um homem 
conhecido. A sua vida pregressa, a sua vida 
passada ê conhecida de toda a Nação brasi
leira. Recordo-me que, quando era menino, 
há 27 anos, na Cãsa onde eu reSidia, no baúro 
Petr6polis, em Porto Alegre, quando acordava 
às 7 horas da manhã para ir à escola, depara
va-me com uma faixa, no vizinho em frente, 
que dizia: ''Brizola 65-Presidente da Repúbli-
ca". 

Portanto, o candidato do Dr. Mário Maia, 
Senador da República, é candidato à Presi
dência há 27 anos. AsSim, não há ninguém 
tão conhecido do povo brasileiro, pelo menos 
nessa perspectiva de candidato, como o Sr. 
Leonel Brizola. N6s o c:onhecemos da cabeça 
aos sapatos. De modo que o julgamento que 
está sendo feito dele tem base no que ele 
foi, no que ele faz, no que ele pode, naquilo 
que ele realmente sempre apresentou como 
mão-de-obra politica para o povo brasileiro. 

Entendo também que aquilo a que eu esta
va dizendo vale de certo modo, para o Partido 
do _Sr. Leonel Brizola. É um partido que tem 
hoje pouco mais de 20 Parlamentares na Câ
mara dos Deputados; tem três brilhantes Se
nadores nesta Casa, Senadores da maior qua-
6dade pessoal, que, às vezes, até fazem pare
cerque essa pequena, diminuta Bancada seja 
uma Bancada imensa. Mas o fato de serem 
apenas três Senadores, aqui, nesta Casa, e 
serem um pouco mais de 20 Deputados, na 
Câmara, leva a wn temor natural de que um 
Presidente da República, com uma base de 
apoio parlamentar tão escassa, terá imensas 
dificuldades para governar, sob pena de ter 
que fazer muitas concessões para viabilizar 
os seus projetas, ou. então, confrontar-se com 
o Congresso Nacional, o que gera o desequi
líbrio institucional e o retrocesso político. 

Poderá S. Ex- dizer que em 1990 teremos 
eleições. Multo beml TeremoS eleições em 
1990. 

Sou daqueles que sempre raciocina sobre 
hipóteses, porque é- -sobre hipóteses que se 
raciocina. Suponhamos que, na hipótese de 
o candidato do Senador Mário Maia vir a se 
eleger Presidente da República, em 1990, ve
nha a obter uma ampla e majoritária Bancada 
na Câmara e ho Senado, ou, pelo menos, nas 
eleições. EU-pergunto a-S. Ex': que tipo de 
parlamentar seria esse, que natureza de com
promisso político teria alguém que se transfor
mou em pedetista de um ano para outro? Se 
se elegessem 150 Parlamentares para ter a 
maioria, ou para ter um número razoável e 
sólido de apoio parlamentar, desses 150 quan
tos seriam realmente pessoas não tisnadas 
pela suspeita do oportunismo, do adesismo 
e da ambição de poder? É um perigo; é um 
risco. 

O Sr. Mário Maia - Posso responder? 
V. Ext pergunta e eu tenho que responder. 
A Mesa há de ter tolerância para que eu res-
ponda à pergunta. 
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O SR. JOS~ FOGAÇA- Por mais que 
eu tentasse evitar o aparte, ele se tomou neces
Sário na própria seqüência do radoclnio. 

Eu gostaria de ouvir o Senador Mário Maia, 
porque um candidato que tem apenas 20 Par· 
lamentares, e, se por acaso eleito·, vier a fazer 
uma imensa:, uma ..esmagadora maioria nas 
eleições de 90, qual seria a natureza de sua 
Bancada? Seria a de homens profundamente 
comprometidos com o trabalhismo? Se o são, 
por que, então, não o são há 10 ou 15 anos, 
desde quando existe o PDT? 

Eu não tenho como evitar o raciocínio e 
a conclusão, nobre Presidente desta Casa, de 
qui<! s6 se tomará majoritária uma Bancada 
Pedetista, por exemplo, por via do mais reles 
oportunismo, do mais baixo e condenável ade
sismo. 

Não posso imaginar que alguém possa ade
rir a doutrina trabalhista, de raízes tão profun
das em Alberto Pasqualini, como nós as co
nhecemos no Rio Grande do sul, de um ano 
para o outro. Ah!, Isto não existe na História 
da humanidade, Sr. Presidente. 

Ouço o aparte de V. Ex.t, nobre Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador José 
Fogaça, a consideraÇãõ de V. E:xf, do ponto 
de vista filosófico, tem validade. Como afirmei 
inicialmente em meu aparte, a dissolução dos 
partidos políticos levou à situação do horizonte 
politico que eu não diria inanimado, porque 
ele tem vida, mas amorfo, como está hoje. 
Todos os partidos políticos, o de V. Ex' e ainda 
os demais, são a expressão de uma procura 
ainda, porque há um vazJo realmente. Então 
o raciocínio de V. Ex' vale para todos os parti
dos; tanto para os que são ainda grandes, co
mo o de V. Ex', como os que eram, ontem, 
zerados, e, dentro de uma ou duas semanas, 
já têm 20 candidatos, como o PRN. Pergun
tamos: qual ê a ideologia que inspira o PRN 
senão o oportunismo? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se isto vale 
para o Partido de V. Ex', imagine o que não 
valeria para o PRN. 

O Sr. Mário Mala - Exatamente. 

OSR. JOSÉ.FOGAÇA-0 grau de ade
sismo ao Partido de V. Ex' seria imenso, mas 
em relação ao PRN seria brutal. 

O Sr. Mário Mala- Exato: Já estamos, 
então, nesse caldo de cultura, nesse terreno 
que está sendo fertilizado para o nascimento 
de novos partidos. Quaisquer que sejam as 
forças que levem um candidato às eleições 
de 15 de novembro, sentimos que a tessitura 
dos partidos políticos, de todos, sem exceção, 
está muito frouxa, e vai ser desmanchada para 
se fabricar um novo tecido, a partir do qual, 
aos poucos, ele tomará a consciência que o 
desenrolar dos acontecimentos vier a diredo
nar. A consideração de V. EX' é válida, mas 
vale para todos os partidos e não apenas para 
o nosso. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Quero dizer 
a V. Ex' que vale para o meu Partido também. 

O Sr. l'4.árlo Mala - Vale para o seu Par
tido e para todos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- E vou explicar 
a V. E.xf PD! quê. 

O Sr. Mário Mala- Temos já, inicial
mente no PDT, um núcleo de formação ideo
lógica baseado no estatuto, numa doutrina, 
num pasSado, com um número de Parlamen
tares pequeno ainda, mas com um conteúdo 
ideológico, que poderá buscar não nos políti
cos que foram eleitos nas eleições passadas, 
~s nos das eleições futuras, quando poderáo 
ser eleitos novos políticos, todos atê ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Como foram 
no Congresso. 

O Sr. Mário Maia- ... se renovados a Câ
mara e o Senado - um terço do Senado 
vai ser renovado -, dentro de novas concep
ções filosóficas e políticas que tenham estuda
do, simpatizado e se convendc:lo com o traba
lho fecundo, exemplo de nosso passado, e, 
dai por diante, possa ser o inido de uma nova 
estrutura partidária. De modo· que respeito 
profundamente a hipótese de V. E.xf, mas fico 
com a de que estamos num processo de juntar 
os elementos históricos necessários e as con
cepções filos6flco-políticas para a formação 
de novos partidos políticos, que darão susten
tação ao Governo que vier a seu eleito. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Penso que o 
nobre Senador Mário Maia não respondeu de 
forma suficiente e cabal à minha questão. A 
questão que levantei é que, necessariamente, 
se o País vier a eleger um Presidente da Repú
blica sem base, sem apoio parlamentar, estará 
diante de dols caminhos absolutamente inevi
táveis: ou o Presidente governará 5 anos sem 
o apoio no Congresso, com vinte e poucos 
Parlamentares. tendo que fazer muitas con
cessões, ou confrontar-se com o COngresso; 
ou, a outra hipótese, a de ele vencer esmaga
doramente as eleições em 90, com base na 
formação de uma Bancada oportunista e ade
slsta, altamente suspeita do ponto de vista mo
ral e ético. Isso é inevitável, Sr. Presidente. Esse 
raciocínio é inevitáVel. Ou ele terá um Con
gresso contra ele, com vinte e poucos Parla
mentares em quinhentos, ou ele terá wn Cano:" 
gresso de adesistas e oportunistas em tomo 
dele. 

O Sr. Cid Sabóia de Catvalho - Nobre 
Senador José Fogaça, gostaria que V. Ex' de
sobedecesse à PresidênCia e me concedesse 
um aparte? 

O Sr. JOSÉ FO~ÇA-Nobre Senador 
Mário Maia, o meu Partido também foi vítim@ 
disso. O PMDB sempre teve, ao longo do tem
po e ao longo de sua história, um número 
de Parlamentares que oscilou de 120 a 180. 
Aliás, nas eleiçõeS de 86 houve uma renova
ção de 70% do Congress_o Nacional. De re
pente, o PMDB, ao invés de ficar com os seus 
180 Parlamentares e 20 poucos Senadores, 
passou a ter quase'300 Parlamentares, entre 
deputados e senadores. HolNe um inchamen
to do partido. Isso. aconteceu conosco, fomos 
vítimas, por estarmos no Poder, de um pro-

cesso de inchamento, de ocupação territorial, 
de invasão política por parte daqueles que s6 
sabem respirar quando estão em tomo das 
vantangens do Poder. 

Veja V. Ex?, o PMDB tinha Um núcleo, uma 
base, uma essência política tão sólida que 
sempre se constituiu em tomo de 150, 180 
Parlamentares. Essa gordura, teve dentro do 
PMDB um peso pequeno, um peso que eu 
diria minoritário, de 30%, e hoje, felizmente, 
está sendo gradativamente eliminado. 

Tomo, por exemplo, em relação ao Partido 
de V. Ex', em refação ao Partido do candidato 
que está em primeiro lugar nas pesquisas, o 
Partido da Reconstrução Nadonal, que este 
Partido e o de V. Ext, que hoje tem pouco 
mais de 20 Parlamentares, não terão um teci
do adiposo de apenas 20 ou 30%, como teve 
o PMDB. O tecido adiposo, a gordura do ade
sismo no Partido de V. Ex' será de 80%, será 
algo de uma brutalidade imensa. Nenhum pais 
poderá sobreviver a isso. O Brasil irá sucumbir 
ao peso desse adesismo. Então, é isso que 
me deixa perturbado e preocupado com o 
futuro do partido de V. Ex' 

--O Sr. Cid, Sab61a de Carvalho- Sena
dor José Fogaça, eu gostaria de aparteá-lo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concedo o 
aparte ao ilustre Senador Qd Sabóia de Carva
lho, representante ilustre do Ceará nesta Casa. 

O Sr. Cid Sab61a de Carvalho- Ouvin
do o discwso de V. EX' ficamos convictos de 
que realmente sua análise é verdadeira. O que 
aconteceu ao PMDB, como exemplificado, é 
muito sério, é um exemplo muito marcante. 
Tínhamos, na expectativa de uma eleição dire
ta, todo aquele sonho que abarcasse um novo 
tempo para o Brasil. Uma eleição direta para 
Presidente da República sempre foi um sonho, 
inclusive para que se encerrasse esse periodo 
de assfstenciallsmo, esse sistema fisiológico, 
essas adeções indiscriminadas aos que estão 
no poder. A advertência de V. Ex' é muito 
váJida. Na verdade, quando se elege um candi
dato sem base partidária, há de se presumir 
que esta, se ocorrer, será por um processo 
meramente fisiológico. O fisiologismo amea
ça o Pafs ante as pesquisas que aí estão, que 
apresentam, nas primeiras posições, exata
mente os candidatos que não têm Deputados 
nem Senadores e, portanto, não têm represen
tação no CongresSo Nacional. Louvo V. Ejcl' 
por essa advertência e o povo deveria escu
tá-la. Quisera que o discurso de V. Ex' tiveSSe,
na verdade, a divulgação que merece. Era o 
que tinha a dizer rapidamente, porque o seu 
tempo já está esgotado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a 
V.Ex< . 

Também registro o fato de que exatamente 
no Senado felizmente tivemos uma represen
tação mais legítima e mais autêntica, porque 
o voto majoritário leva necessariamente à ne
cessidade de produzir candidatos nos Estados 
mais comprometidos com a história do Parti
do. Aqui, no Senado, tal como V. Ex' e outros 
tantos Senadores que foram eleitos, esse índi
ce de adiposidade é bastante menor. 
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Para concluir, Sr. Presidente, apenas lamen
.to o que está acontecendo no País. Quando 
vejo que o PSDB tem dois extraordinários ho
mens públicos como candidatos-Mário Co· 
vas e Almir Gabriel, que se formaram no 
PMDB, que toda a sua vida pública foi cons
truída no PMDB; quando vejo que o candidato 
do Senador Mário Maia a Vice-Presidente, Fer
nando Lyra, fez a sua vida inteira, do início 
ao fim, do nascimento até o apogeu, dentro 
do PMDB, portanto, é wn peemedebista na 
sua raiz, na sua essência; quando vejo que 
o candidato a VIce-Presidente do Sr. Fernando 
CoUor é o nosso ilustre Colega, Companheiro, 
amigo e laborioso, o Senador Itamar Franco, 
um homem que nasceu, se desenvolveu, cres
ceu, fez de tudo dentro do PMDB, é, portanto, 
alguém que tem formação no PMDB; quando 
vejo que o Vice-Presidente do Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva é o Senador José Paulo Bisol, 
que começou a sua vida pública no PMDB, 
cresceu, se afirmou, amadureceu, ganhou no
toriedade pública dentro do PMDB, chego à 
conclusão, Sr. Presidente, de que alguma coi-
sa está errada neste País. -

Os brasileiros devem refletir para ver que 
aJgo está errado neste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Muito beml Palmas.) 

IXIRANTE O DISCGRSO DO SR. JO
SÉ FOCMÇ1. O SR. POMPEG DE Soa
S>\, 3•SECREFÁRIO, DEIXA A CADEIRA 
DA PRESJD~NCIA, Q(JE ~ OCCJPADA 
PELO SR. ÁC/REO MElLO, SGPLENTE 
DE SECRETÁRIO. 

lX1RAIYTE O DISCGRSO DO SR. JO
SÉ FOOAÇíl, O SR. ÁGRELO /I!ELLO, 
SC/PLENTE DE SECREFÁR!O, lJElXA A 
CADEIRA DA PRESID~NCIA, QGE É 
oaiPADAPELO SR. POMPEa DE Soa
S'!, 3• SECRETÁRIO. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR.JOTAHY MAGAUfAEs (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte d[scurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ainda que já bastante 
divulgadas pela imprensa e pelos setores mais 
conscientes da nossa sqciedade, permane
cem atuafs e oportunas considerações sobre 
a poluiçáo ambiental, desmatamento e asso
reamento de rios em nosso Pafs. Ao fazer pe
rante o Senado Federal uma análise quanto 
ao problema ecológico, dando enfoque à si
tuação específica da Bahia, é importante, em- · 
bora desencorajador, dentro de um critério 
maior, constatar, num primeiro passo, que o 
Brasil como um todo, no que diz respeito à 
preservação do meio ambiente e ecologia, es
tá estacionado no tempo e no espaço, faço 
ao descaso com que nossas autoridades têm 
tratado este setor, que está intrinsecamente 
ligado, não s6 à própria sobrevivência do País 
como à do planeta. Tal comportamento inse- _ 
re-se, sem dúvida, no capítulo dos inúmeros 
vícios cultwais que assolam esta Nação. 

Não há, Srs. Senadores, como fugir à reali
dade de que todo proJe!O económico, instalan~ 

do-se ou expandindo-se, necessita adaptar-se 
à natureza, p que implica, na maioria das vezes, 
em agre<JHa. A realidade E:conômica é o pri
rileiro fatçr_no qual esbarramos. pois ela deter~ 
mina a sobrevivência e o desenvoMrnento do 
indivíduo, da empresa e da sociedade. Toda
via, ao ter que tocar a natureza, deve o homem 
fazê.Jo de forma ordenada e com a- eficiente 
flscallz'Jção das autori9ades. Não podemos 
pecar, dando prioridade ao imediato aprovei
tamento ec9nômico, pela falta de critério da 
extração .ab\lsJva de tudo o que for aproveitável 
e rentáw;l p,ara_ o homem . .Mas, infelizmente, 
o que temos visto entre nós é a queima indis
criminada de eXtensas áreas florestais, que se 
tem acelerado nos últimos anos, tendo em 
vista a instaJação de áreas de pastagens. Os 
nossos agricultores ainda conservam antiga 
tradição de queimar as matas nativas, para 
prepataro campo para uma nova lavoura To
dos os anos, milhares de hectares de matas 
brasileiraS são devastadas pelo fogo. No perío
do compreendido entre julho e outubro, em 
todo o País~ Pôr ·iQnorânda, necessida-de, des
Cuido ou Qªnância, repetem-se os focos de 
incêndio, qUe põem em risco a flora e a fauna 
silvestres .e destroem imensas ~as de par
ques e reservas naturais. E, mais ainda, au
mentam a quantidade de gás carbónico na 
atmosfera, favorecendo a propagação do 
"efeito estufa". É muito antiga a prática herda
da, pelo pequeno agricultor, de atear fogo aos 
restos de um roçado, com o objetivo de reuti~ 
lizar as cirlzas como forma de aduQo para o 
pr6iâmo plantiO. A ingnorãncia do lavrador, 
pof falta de acesso a técnicas mais modernas, 
é fator preponderante da epidemia das quei
madas, e a sua prática de produzir o adubo 
de cinzas apenas faz destruir os nutrientes das 
camadas superiores do solo, onde se proces-
sou a queimada. _ 

Eis aqui, SrS. Senadores, um aspecto que 
diz muito da desinformação do agricultor bra
sileiro, que ignora que a cobertura florestal 
deve ser: l.'llaOtida, A. exploração racional do 
solo deve preservar a cobertwa deste, por in
termédio do complexo.sistema de copas, que 
é coinposto de árvores ditas dominantes e 
dominadas, de arbustos e de plantas rasteiras. 
Ainda dentro dos parâmetros desta exploração 
racional, as folhas e as galhadas em decom~ 
posição são rigo.sosamente conservadas, co
brindo o chã.o, e, dessa fonna, estão salvaguar~ 
dando a terra da insolação ou da ação direta 
das chuvas, protegendo-a da erosão. Estas 
folhas e galhadas, qual esporija, absorvem os 
excessos da chuva e permitem que se mante
nha uma constante vazão de água para os 
ribeirõ~s. Em síntese, em assim se p-roceden
do, garante-se, na mata, o "microclima" origi
nal, que significa preservação de ar puro e 
águas línpidas - hoje já quase raridade em 
nosso planeta. 

Srs. Senadores, no rico e complexo universo 
da mata nativa, cada álvÓre apresenta inúme
ros aspectos i,ndMduais que precisam ser leva
dos em contá: sua copa, sua taxa de cresci
mento, as características de sUa madeira, a 
raridade da sua espécie e outros íncontâvels 

_fatores. Além disso, çabe ressaltar, cada árvore 

deve ser considerada conforme sua posição 
e seu papel no microssistema: se a árvore 
domina ou é dominada, se protege ou é prote
gida. Nossa realidade silvicultura! nos impõe 
esta contingência de observação, o .qu_e difere 
muito da abordagem que_ se faz quanto às 
zonas temperadas do hem(sfério norte, onde 
a cobertwa florestal é homogênea, quanto às 
espécies e composição etária. Nossa Mata 
Atlântica, em sua àiversidade, apresenta, além 
de grande número de espécies, diferentes fai
xas etárias que variam até 300 o.u mais anos 
de iáade, e tudo isso entremeado de arbustos, 
cipós, plantas rasteiras e gravatá.s. 

Infere-se, Srs. Senadores, destas conside
rações, que a interdependência entre ec_ono
mia e ecolOgia é inevitável. E, a partir desta 
constatação, estabelece-se árdua tarefa de 
promover toda uma mudança de mentalidade, 
que leve à adoção de novo comportamento. 
Engatinhando ainda, em termos de política 
ambiental, estamos sempre sendo atrOpela
dos por desastres ecológicos, trágicos compo
nentes do nosso cotidiano. E, chegando sem
pre atrasados, encontramos, via de regra, o 
fato já consumado: é o que aconteceu, por 
exemplo, quanto ao famoso acidente com o 
césio, em Goiânia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não seria re
dundante reafirmar que dentre todos os ecos
sistemas dq globo, as florestas tropicais são 
as que apresentam a mais rica diversidade 
genética, em relação à área que abrangem. 
A América do Sul se compõe de dois grandes 
maciços florestais significativos: a flore.sta 
amazónica e a floresta Atlântica. A primeira, 
universalmente conhecida, arrosta inúmeros 
desafios quanto à sua preservação. Por outm 
lado, os hoje quase insignificantes remanes
centes da floresta Atlântica caracterizam este 
ecossistema como o mais ameaçado de extin
ção em nosso País, com a poSsibilidade irile
diata de perda de inúmeras espécies, dentre 
as quais primatas, mamíferos, aves, etc, nossa 
geração tem assistido à perda das florestas 
do sul do Estado da Bahia, de todo o norte 
do EsPírito Santo, do extremo oeste de S. Pau
lo e de mais da metélde do Paraná. Pre~ervar 
os remanescentes da floresta AtlântiCa· e recu
perar as áreas já destruídas é contributo para 
nosso ·desenvolvimento e o da própria huma
nidad~. 

O Brasil possui 40% das florestas tropicais 
de todo o planeta e é considerado, pelos cien~ 
tistas do mundo todo, como a mais importante 
fonte para a des·coberta de novas matérias
primas medicinais, industriais, alimentares e 
para fins energétl.c.os. Inconsciente do tama
nho e da riqueza de seu patrimônio genético, 
o Brasil abriga, Senhores, graças às suas flo~ 
restas tropicais, ao complexo florestal amazó
nico e à Mata Atlântica, 30% das espécies co
nhecidas do planeta (aqui incluídas plantas, 
invertebrados, animais e microorganismos), 
número este que as novas descobertas cientí
ficas deverão aumentar para 50% ~As florestas 
tropicais, que recobrem apenas 6% da super
fície terrestre (já foram 18%), abrigam 213 das 
espécies vivas. O Brasil, detentor çle 40% das 

. florestas tropicais do planeta, vem dilapidando 

\ 
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esta sua riqueza, num<"J: voracidade que os nú
meros. infelizmente, não desmetem: 95% da 
Mata Atlântica estão destruídos (420 mil km2

), 

10% do Complexo Florestal Amazômico quei
mados (390 mil km'), sem contar as florestas 
de araucáría e outras formações florestais não 
tropicais. Estes 810 mil km2 de matas foram 
eliminados na seguinte ordem: de 1500 a 
1960, destruíram-se 400 mil lon2 de florestas' 
tropicais; de 1960 a 1988. em meneá-de 30 
anos, esta cifra atingiu 410 mil km2, tomando 
nosso País o campeão mundial de desmata
mento. Se este ritmo for mantido, ~é o próxi
mo milênio serão eliminados 520 mil km2 de 
florestas tropicais. Como conseqüência, a Ma
ta AtU!Intica desaparecerá para sempre no ano 
2.000, com as Suas presumíveis 200 mil espé
cies, e o Complexo Florestal Amazônico, em 
2.050, com seus milhões de espécies. Quer 
dizer, teremos infligido à humanidade o maior 
desastre ecológico de sua história. Estes da~ 
dos. Senhores, nos são fornecidos pelo am
bientalista João Meirelles.Pilho, vi ce-presiden
te da "S.O.S. Mata Atlllntlca". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mata Atlân
tica do Brasil é a segunda floresta tropical mais 
ameaçada de extinção do mundo. EJa vive 
hoje momentos cruciais e decisivos. Que Deus 
nos ajude, nesta última década de século, a 
reverter essa tendênda ainda existente de de
gradação e a garantir a sobrevivência deste 
património genético de plantas_ e animais, úni
co no planeta. E, jUnto a este- complexo de 
plantas e animais, não podemos nos esquecer 
de que aí vivem as populações ribeirinhas. ca
rentes e marginais, mas detentoras de caracte
rísticas culturais extremamente peculiares. 
Sã.o exatamente os moradores de vüas e bair
ros de caiçaras e roceiros que têm grande 
conhecimento elos fenômenos naturais tipicos 
de suas regiões, pelos quais a ciência tem 
grande interesse - e ainda - sáo aqueles 
que mais sofrem Wretamente a degradação 
decorrente da devastação florestal. 

Segundo dados colhidos pelo jornal A Tar
de, em setembro do ano passado, em matéria 
assinado pelo jomaJista Demóstenes Teixeira, 
no ano de 1930 no sul da Bahia, havia uma 
mata contínua de 1,5 milhão de hectares. Em 
1972, ela estava reduzida a 700.000 hectares, 
ou seja, 47% da extensão verificada em 1930. 
Em I 984, doze anos após, a mata ocupava 
apenas 183.000 ha, 12% da área original. Três 
anos após, cientistas da Ceplac (COmissão 
Executivo do Plano da Lavoura Cacaueira) e 
da Sudene fizeram um levantamento dos re~ 
cursos Rorestais da região: a mata se reduziu 
a 58.525 ha., divididos em várias áreas. E a 
conclusão a que chegaram é que em 1992 
não haverá mais veStígios da floresta na Bahia. 
Hoje, do que resta dela. as maiores áreas estão 
em mãos de empresas madeireiras, como a 
"Brasil- Holanda" (Bralanda) e Celulose do 
Sul da Bahía, uma subsidiária da estatal da. 
Vale do Rfo Doce. Nestes últimos anos, a des
truição avançou ao ritmo de 100 ha por día, 
da fronteira da S.hla com o Espirita Santo 
até o polígono produtor de cacau, que começa 
no município de Una. Havia a expectativa, Ses. 
#3enadores, de que esta região cacaueira bar-

msse o devastação, porque a cultura do cacau 
precisa da sombra das árvores. q.te chegam 
a atingir 40 ms. de altura. Isso, entretanto, não 
ocorreu, embora se tenha constatado que se 
conteve o ritmo de destruição: de 100 ha. a 
devastação caiu para 50 ha. por dia. A extração 
desenfreada de madeira já ultrapassou a re~ 
gião cacaueira e está atingindo o Município 
de Itac.,re, próximo ao Rec_ôncavo Baiano, on
de exístem algumas manchas de mata. Para 
trás' restaram apenas lembranças da Mata 
Atlântica. Pode-se dizer que a déstru!ção da 
mata, nessa região citada, contou com o pró
prio incentivo dos governos federal, estadual 
e municipal, pois, em determinada época, os 
cacauicultores só tinham acesso ao crédito 
para o plantio, desde que erradicassem a ma
ta. Com esse incentiVo, a exploração madei
reira levou para a região. 230 serrarias e fez 
surgir cidades inteiras, onde as serrarias não 
tinham obrigação de plantar wna árvore se
quer. E, acabada a madeira de interesse das 
serrarias, aparecem outros devastadores: os 
catvOeiros, que limpam a área para a planta
ção de capim. Este carvão é carreado para 
as siderúrgicas de Minas Gerais ou para as 
empresas do Pólo Petroquímica de Camaçarl. 
Em mato do ano passado, uma equipe de 
técnicos apresentou à Ceplac uma proposta 
de programa em pesquisa de floresta, suge
rindo medidas para manter e restabelecer o 
equilíbrio bio_lógico dos últimos remanescen
tes da Mata Atlântica na região. Nesse plano, 
a preocupação prioritária era plantar árvores 
em nascenteS de rios. Nas nascentes, as matas 
ciliares são responsáveis pelo equilíbrio ecoló
gico de nossos rios, que as queimadas estão 
destruindo irremediavelmente. As queimadas, 
que atingem especialmente essas matas cilia
res (que são aquelas que ficam próximas dos 
cursos dos rios), provacam a mais total desca
racterização do meio ambiente. A quantidade 

' de agrotóxicos e terras carread~s para os rios 
torna-se maior e, em contrapartida, diminui 
o volume de alimentos para os peixes, pois 
é sabido que frutas e matérias orgânicas das 
matas cilfares são fonte de alimentos para os 
peixes. Imperioso toma~se, destarte, conscien
tizar a comunidade, no sentido de replantar 
tudo que foi destruído. 

Srs. Senadores, é lamentável e doloroso 
constatar que, a continuar o ritmo de devas
tação ocorrido nestes óltimos anos, que inclu
sive motivou recente incêndio que destruiu 
grande árM do Parque Nadorwl de Monte Pas
coal, em Porto Seguro, BA., dentro de 3 anos 
toda a Mata Atlântica do sul da Bahia estará 
extinta. O alerta e denúncia é do diretor de 
ciências e áreas protegidas da Fundação S.O. 
S. Mata Atlântica, engenheiro Oayton Ferreira 
Uno, _que, ao participar de um seminário reaJi .. 
zado~'em Porto Seguro, para debater a preser
vação das res_ervas ecológicas, revelou, através 
de dados subsidiados pela própria Fundação, 
que, à época do descobrimento do Brasil, 30% 
do territ6rio baiano eram cobertos de mata. 
Hoje, ela não passa de 1% do total de501206 
hm2• E mais: há 60 anos, rio extremo sul da 
Bahia, existiam 1,5 milhão de hectares de flo
re~s densa, mas, hoje, a mata está reduzida . 

a 58 mil hectares. Ainda segund~ Oayton:- as 
maiores agressões à Mata Atlântica são regis
tradas no sul e extremo sul da Bahia. Em rela~ 
ção ao Monte Pascoal, ele é um dos poucos 
maciços da ~ta Atlântica primária ainda exis
tente na Bahia. Curioso lembrar que foi o pri
meiro acidente geográfico avistado por Cabral. 
Neste local, os fndios, corrompidos por madei~ 
reiros inescrupulosos, estão, aos poucos, des
truindo a mata. Os fnc(jos são pagos para inva
dir a reserva e derrubar o pouco que resta 
do precioso jacarandá da Bahia, wna árvore 
tipica da Mata Atlântica baiana, que está em 
processo de extinção, assim como o pau-bra
sil, árvore que os portugueses encontraram 
em abundância na época do descobrimento. 
o jacarandá hoje é" tão raro que, se encontrado 
no mercado madeireiro do sul da Bahia, "seu 
preÇo dá pãra reinediar seu dono, no m1fümo, 
por3 anos". 

Outra reserva ameaÇada é o recém-criado 
Parque Nacional da Olapada Diamantina, que 
ocupa 152 mil hectares na região central da 
Bahia, onde os incêndios são sempre freqüen .. 
tes. Além Wsso na chapada há outro grave 
problema: lá proliferam os garimpos mecani .. 
zados ilegais, que destroem corredeiras e cata
ratas. Digno de citação, ainda, o perigo de 
extinção do prlmata mico~leão-de-cara~dou
rada, caso não se adotem enérgicas e imedia
tas medidas para a preservação de pequena 
mancha da Mata Atlântica, existente no muni
cípio de Una, a 550 km de Salvador. 

Entre nós, Srs. Senadores, o órgãO púbi!Co 
que deve esclarecer, impedir e punir os res
ponsáveis pelos crimes ecológicos é-o lbama 
-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re
cursos Naturais Renováveis. No mês de julho, 
tradicionalmente considerado o mês das quei~ 
madas, vários incêridios foram detectados pe
lo Instituto NacionaJ de Pesquisas Espaciais, 
Inpe, que obtém as informações através de 
satélites e as envia ao lbama. O serviço pres-o 
ta do pelo lnpe é de alertar o lbama sobre focos 
de calor que podem ser conseqüência de ai~ 
gum incêndio~ sem, entretanto, determinar 
exat.amente o espaço de sua atuação. Estas . 
informações datam de 1987, quando a com
petência pelo controle das queimadas era do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal - o extinto IBDF, hoje absorvido pelo 
Jbama. Ocorre, Srs. Senadores, que os joinals 
nacionais registraram, em 30 de julho p.p., 
que o lbama estavam ern greve já havia mais 
de um mês naquela data. A greve causou sé
rios transtornos- Ílo setor de: preserVação do 
meio ambiente. Mas, na verdade, desde outu
bro do ano passado, o lbama vem se omitindo 
ilã fiscalização dos parques florestais da Bahia. 
Esta falta de fiscalização se deve ao pequeno 
efetivo que o Instituto tem na Bahia, perfa
zendo wn total de 50 fiscais, quando o mínimo 
necessário seria 250. A realidade nos mostra 
que, se a fiscalização realmente fosse exerci
tada, a impunidade não grassaria, tomando-se 
norma comezinha a obrigação de o respon~ 
sável pelo desastre ecológico recompor a si
hlação anterior que désestabilizou. Em abril 
de 89 p.p., no sul da Bahia,. uma operação 
do Ibama, conseqüência da visita feita à região. 
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pelo seu presidente, lavou cem autos de infra
ção centra fazendeiros e serrarias; da região, 
que foram responsabilizados pela extrac;ão ir
regular de madeira na Mata Atlântica. Esta visi
ta foi motivada pelas dezenas de focos de in
cêndios que estavam consumindo as reservas 
do monte Pascoal, a que jâ nos referimos. 
Esta é, efetivamente, a conduta que se espera 
das autoridades governamentais, mas que s6 
se manifesta, infelizmente e via de regra, em 
horas críticas como foi quando do já referfdo 
hlcêndio do monte Pascoal. 

A quantidade insuficiente de funcionários, 
bem c:omo a remuneração vil que percebem, 
impedem também a eficácia de nossa política 
ambiental. Os agrot6xicos se consb'tuem em 
outra agressão que polui os rios. O agrotóxico 

1 e vendido sem nenhum controle, e falta infor
mações sobre sua aplicação aos usuários, 
bem como fiscalização sobre os vendedores. 
Observa-se, porém que seu uso dfmlnuiu um 
pouco ao longo do tempo, não em função 
de um cuidado e critério com sua aplicação, 
mas em função do custo da mercadoria que 
se elevou bastante. 

Senhores Senadores, o assore~mento que 
vem vitimando o rlo São Frandsco, cuja im· 
portância políti.co-econômico-social é indlscu
fível, constituí verdadeiro ato criminoso, com 
prejuízos Incalculáveis para a navegação e pa~ 
ra a geração de energia. Desmatar cabeceiras 
e margens de rios é ato hediondo, que trans
formam rios caudalosos em leitos secos e es
téreis e rios perenes em temporários. Ainda 
na Bahia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ou~ 
tro rio que pede socorro é o Mucuri. Com 
a futura implantação da fábrica de celulose 
Bahiêl Sul, no município de Mucuri, ao extremo 
sul do Estado, ameaça-se a vida do rio Mucuri, 
havendo o risco de ainda serem atingidos até 
mesmo os <:orafs marinhos de Abrolhos e Co~ 
roa Vermelha. O rio Mucuri, é importante lem~ 
brar, banha uma região muito fértil e rica na 
produção de cacau e mamão. O Parque Na~ 
clonai Marinho de Abrolhos poderá também 
desaparecer, se for efetivado o fabrico de celu
lose branqueada, pela citada fábrica, e, com 
isso, será destruído o único parque marinho 
do Brasil, formado por cinco ilhotas, que abri
ga as mals raras aves e a baleia ".Jubarte", 
que, segundo dados de técnicos do próprio 
parque, está em extinção. -

É imperioso, Srs. Senadores, que atente
mos para a universalidade deste problema, 
e que entendamos que a& conseqüências da 
degradação dos ecossistemas não se pren_
dem dentro de fronteiras geográficas, que os 
custos sociais e financeiros da prevenção são 
bem menores do que aquilo que se gasta com 
os efeitos da desagregação ambiental consu
mada. 

Mas, Srs. Senadores, o que já foi feito em 
prol de uma política ecológica atuante e eficaz 
entre nós? O Presidente Samey, a 9 de junho 
p.p., anunciou à Nação o primeiro trabalho 
de peso a ser excutado pelos integrantes do 
Sistema de Monitoramento Ambiental e dos 
Recursos Naturais por Satélite - Simar. O 
klpe,lnstituto de Pesquisas Espaciais, e o novo · 
Núcleo de Monitoramento Ambiental (liMA) 

vão trabWhar juntos para tomar a informação 
mais rápida e eficiente quanto aos focos de 

· incêndio. Cer~ de 900 m~ hectares de unida
des de conservação do Pais serão aparelhadas 
cont:i'ã as queimadas. Não restam dúvidas de 
que esse número é tímido, se comparados 
aos 11 mDhões de hectares de áreas de preser· 
va~o existentes no território nacional. Mas, 
não deixa de ser o primeiro esforço do gover· 
no, na época em que os incêndios anualmente 
destroem milhares de hectares de florestas. 
Para esse fun, o Ibama utilizará crédito de 
NCz$ 8 milhões que o Congresso Nacional 
recém aprovou para o Programa de Prevenção 
e Combate às Queimadas. O lbama também 
está no aguardo de respostas dos governos 
canadense e italiano, sobre a cessão de aviões 
especialmente adaptados para combater in
cêndios florestais. Ao mesmo tempo, está sen
do negociada a adaptação de aviões Hércules 
para operação desse tipo junto à Força Aérea 
Brasileira. 

Além disso~ o Banco Mundial está prepa
rando projeto para fortalecer o lbama e outros 
órgãos estaduais de preservação do meio am
biente, em especial na Amazônia, Pantanal Ma
to-Grossense e na mata Atlântica. Esta infor
mação rios é repassada pela antropóloga Ma
rita Kochweser, do Departamento do Brasil 
do Banco Mundial e analista dos aspectos am
bientais .do programa de e~réstimos desta 
instituição. Este programa deverá ter a dura
ção de 3 anos, c;om inicio previsto para 1990. 

Fmalmente, Srs., tivemos a alegria pessoal 
de ver aprovado o Projeto de Lei do Deputado 
Jorge Arbage, de 1984, o qual se encontrava 
engavetado aqui no Senado e que foi sande· 
nado pelo Presidente Samey consubstancian· 
do-se na Lei n" 7 .754, de 14-4-89, a quãl esta
belece lnedidas para proteção das florestas 
existentes nas nascentes dos rios e dâ outras 
providências. O texto legal prevê que quem 
derrubar árvores ou fiZer qualquer outro des
matamento em áreas de florestas, nas nasc::en· 
tes dos rios. terá ciue não apenas efetuar o 
reflorestamento com as espécies nativas, mas 
também pagar· uma multa variável de NCz$ 
140,58 a NCz$ 1.405,80. A referida Lei ainda 
regulamenta dispositivos do C6digo Aorestal, 
considerando corno áreas de preservação per~ 
manente as florestas e demais formas de vege
tação natural. existentes nas nasc:entes dos 
rios. Estes áreas serão denominadas "Parale· 
logramas de cobertura florestal" - porque 
terão essa forma - e nela ficam proibidos 
os desmatamentos. A Lei terá efeito retroativo 
para quem, antes de sua vigência, tiver reali
zado derrubadas nessas áreas; o refloresta
mento terá que ser efetuado imediatamente 
pelo infrator. Para os que descumprirem ale
gislação, a partir de agora, haverá a multa e 
a obrigatoriedade do reflorestamento. Haven· 
do reinddêncla, a multa será em dobro. As 
dimensões dos paralelogr.arnas serão fixadas 
em regulamento pelo lbama, levando-se em 
conta o comprimento e a largura dos rios, 
cujas nascentes serão preservadas. 

Srs., já ao término da minha explanação, 
gostaria de observar que nossa legislação flo· 
restai talvez peque por somente proibir, pena· 

lk.ar e multar. Certamente, eh: poderia contri
buir muito mais com a concessão de estímu
los fiscais àqueles que queiram se enquadrar 
no esforço de manutenção de nossas matas. 
Além do mais, o nosso sistema de penalização 
tem-se revelado inócuo, vez que não se tem 
noticia, pelo menos nos últimos anos, de al
guém que tenha sido condenado por desma
ta.mento irregular em nosso País. Impõe-se 
o estabelecimento de uma politica florestal es
pecífica e integrada com outros segmentos 
de uso da terra para cada região brasileira. 

Como bem observa o aqui já citado ambien· 
talista João Meirelles Fdho, "a não consenra
ção das Horestas tropicais brasileiras e seu 
banco genético é um escândalo multas vezes 
maior que o da dívida externa, e que faz pesar 
sobre o Brasil a ameaça de perder sua bege· 
mania sobre o terrftório nacional", 

Está dado, Srs. Senadores, o nosso grito 
de alerta: preservemos nosso ecossistema. As
sim colocaremos a salvo nossos animais, pás
saros, peixes, rios, áiVOres, clima e nós mes
mos. Que nossas autoridades sejam sábias 
para. prover os mecanismos que agilizem a 
inversão do quadro atual de impunidade favo· 
rável aos devastadores do melo ambiente, pois 
a elas será cobrada a Qmissão de cuidados 
e responsabmdades que afetam a nossa_sobre· 
vivência, e a da humanidade. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QGE SE REFERE O 
SR. J(TfAHY MAGALHÃES EM SEXI D/5-
C(Jl?SO 

BRASIL DE PÉ 

t. Demo_~d~ Estad'o_e ~açio 
1. O desenrolar da campanha eleitoral es

tá apresentando um cenário extremamente in· 
quietante, principalmente no que se refe_re à 
natureza do debate e das propostas colocadas 
com o objetivo de retirar o Brasil da crise atual 
e de reorientar o seu processo_ de desenvol· 
vimento. 

O conteúdo neo-liberal que está sendo im· 
primido à discussão, e que se encontra pre
sente em quase todas as canctidaturas, exige 
uma reafirmação e uma tomada de posição 
clara dos princípios e objetivos que sempre 
orientaram o posicionamento do PMDB. O 
que pretendemos é, antes de mais nada, uma 
reforma do Estado pela democ::l."atização da 
instância pública de modo a atender os inte
re_sses ~das camadas populares e de estabe
lecer as linhas de diferenc_iação entre o inte
resse público definido pelo atendimento a es
tes interesses, e o interesse privado tradiclo
nalmente acolhido e representado no interior 
do Estado. 

O que está enÍ. jogo,- neste momento, vai 
além do resul~do_eleitoral; trata-se da própria 
configuração futura da sociedade brasileira, 
ameaçada por projetas que nada podem ofe
recer ao País, senão a acentuação das desi· 
gualdades, o agravamento das injustiças e o 
desmantelamento das conquistas assegura
das pela Constituição. É isto, um última análi· 
se, que ocorrerá caso seja vitorioso o projeto 
de submeter o interesse nacional ao jogo de 
interesses do mercado. 
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Nação não é mercado. A naÇão possui um 
patrimônio público que não pode ser reduzido 
a lógica utilitária que anima a acumulação pri
vada e que constitui o ingrediente básico de 
funcionamento do mercado. A subordinação 
do interesse privado ao interesse nacional está 
presente na experiência histórica que de

monstra que o mercado por si só não solu
ciona os problemas colocados pelo processo 
de desenvolvimento, e menos ainda pela 
questão social. 

Nestas condições pretender que o Brasil en
contre o caminho de superação dos obstá
culos que hoje bloqueiam o seu desenvolvi
mento pela diminuição do papel do Estado 
é uma falácia extremamente grave e perigosa. 
Reafirmar o papel imprescindível do Estado 
na retomada do desenvolvimento e na resolu
ção dos problemas so-ciais não é s6 um impe
rativo patriótico: não e só um imperativo pa
triótico: é, antes de mais nada, reconhecer que 
o Estado brasileiro foi constituído na história 
e é uma herança da qual ninguém pode abrir 
mão. Reafirmar a necessidade do papel do 
Estado não significa aceitar os vicios patrimo
nialistas e autoritários e as práticas pervesas 
que caracterizaram e caracterizam a ação esta
tal no Brasil. O resgate do papel do Estado 
se dâ na construção de uma sociedade Indus
trial e democrática, o que exige uma transfor-. 
mação do Estado de modo a (edefini-lo para 
os objetivos sociais e de construção da demo
cracia. Retirar o Estado de: $-UÇJS ~reas primor
dias de inteiVençâo é traçar um rumo incerto 
para a Nação, é jogar levianamente com o 
futuro de milhões de brasileiros, o que não 
pode ser feito sem provocar traumas e ruptura 
cujas conseqOências são ímprevisíveis. 

2. A Reforma do Estado 

Por isto mesmo, sem ação coerente e regu
ladora do Estado não há combate eficaz à 
inflação, não há retomada possível do desen
volvimento e não há resolução da questão so
cial: o interesse nacional, que hoJe abrange 
estas três questões centrais, se expressa pri
mordialmente pelo Estado. Reformar o Estado 
em profundidade ê tarefa inadiável, principal
mente levando-se em conta a situação de 
falência e de ineficiência na prestação de servi
ços, maS isto não pressupõe a diminuição do 
seu âmbito de intervenção e nem reduzi-lo 
à impotência, deixando-o na condição de ~s
pectador ou, na melhor das hipóteses, de me
ro acompanhante do jogo de mercado. 

A necessidade da ação -do Estado se apre
senta de forma imperiosa quando conside
ramos os interesses das camadas populares, 
tradicionalmente exciuidas de sua ação, e cuja 
representação política sempre se chocou com 
os núdeos de intere~se privados e segmen
tados que se aponderaram das diferentes 
agências do Estado, colocando-as a seu servi
ço. Constatou-se assim, como conseqüência 
disto, uma progrejSiva degradação do caráter 
público do Estado, prisioneiro das redes des
ses mesmos interesses privados e que se tor
nou incapaz de responder aos anseios das 
grandes maiorias. 

A refonn~:~ proposta não tem, portanto, um 
caráter abstrato. Ela é uma refom'l.a .de natu
reza e contéudo político destinado a estabe
lecer a integridade do Estado corno instância 
pública. Separar o interesse público do inte
resse privado significa tomar o Estado apto 
a responder às demandas sociais mínimas, 
garantidas pela Constituição, e a planejar e 
executar políticas de longo alcance, em que 
o interesse nacional se destaca pela retomada 
do des~volvimento, pela eliminação gradual 
das injustiças acumuladas e pela integração 
social da população brasi1eira. 

O _caráter Politicci'~êlesta reforma se exPressa 
pelos órgãos de controle da ação estatal, sem 
os quats não há ordem político-democrática 
posSível. Estado que não presta contas de suas 
decisões, que não explicita as intenções conti
das em seus atas --:- a não ser para o grupo 
fechado_daqueles que sempre se beneficiaranÍ. 
da iniciativa estatal - é Estado que desor
ganiza a vida democrática e ·que desintegra 
a sodedade, levando a desesperança e a falta 
de confiança generalizadas. 
-, Reafirmámos por isto nOssa confiança nas 
instituições políticas nacionais, Congresso e 
partidos políticos. Há quem pretenda governar 
sozJnho, como se governo não decorres~ do 
caráter coletivo e _associativo de qualquer or
dem política expressa no Estado. Há quem 
se entregue ao exercício constaf!.te de despre
zo pelas instituições políticãs. Não ê o nosso 
caso: o autoritarismo nos: eri.sin"ou que Con
gresso livre e liberdade de associação parti
dária são insubstituíveis.· A centralidade do 
Congresso e das instâncias partidáiias na fis
calização e no controle das_políticas públicas 
é a e\idência mesnla do fortaJecimento do 
tecido democrático, e de que a opinião pública 
está sendo respeitada, e não marginalizada 
corno ocorreu sistematicarnemte no passado. 

3. A Retomada do Desenvolvimento 
Após quase cinqüenta anos de cre.scimento 

ininterrupto o Brasil atravessou a última déca
da sob o signo, senão da estagnação, pelo 
menos da perda de dinamismo. Os baixos 
e instáveis índices de cresçimento do produto 
e da renda, a crise cambial, a deterioração 
das finanças públicas e aceleração inflacio
nária são algumas das expressões deste fenô
meno, tomado mais dramático pela crença 
generaltzada sobre a vocação inquestionável 
do país para o cres.cimento. 

A definição, nos marcos de um programa 
de governo, de um projeto de retomada do 
desenvolviinentO deve partir da constatação 
de que não há outra alternativa democrática 
que não seja a da construção de uma socie
dade <;le consumo de massas que, só pode 
ser consegWda com a incorporação ao mer
cado de parcelas crescentes da população, 
el~ç-~ consi~nte dos salários de base. alte
raç9es, profundas do perfil da distribuição da 
r~da, o que requer a elevação da produti
vi_d_ade tanto na indúsbiã quanto na agricultura 
e !lOS serviços. 

Este projeto se depara, entretanto, com um 
ponto de estrangulamento imediato: o ~o 
encontra-se falido e sem a sua recuperaçao 

financeira o pais não cresce para lado ne
nhum. O desenvolvimento brasileiro, no pa·s
sado, foi reallzaclo nos marcos da inflação .e 
do endividamento ~_tno como políticas de 
Estado: isto a_gora não é mais aceitável. A infla
ção chegou a fl!veis insuportáveis assim como 
o .endividamento, o que impossibilita a utiliza
ção destes mecanismos para fmanciar a ex
pansão do país. Assim sendo, toda e qualquer 
política de desenvolvimento terá que começar 
forçosamente pela recuperação do setor pú
blico, o que supõe o _saneamento fiscal e a 
recuperação financeira das grandes empresas 
estatais e a sua "preservação como s.egmento_ 
produtivo moderno e capaz de fornecer a base 
sobre a qual as políticas de desenvolviaienfu 
s_erão exe_cutadas. . 

A atuação do estado çomo instância regula
dora e orientadora do desenvolvimentO_ impli
ca em restabelecer sua capacidade- histori
camente comprovada - de articular interes~ 
ses privados. nacionais e estrangeiros, no inte
rior das agências públicas encarregadas da 
aplicação_ das políticas setoriais de crescimen
to. 

blteresse póbüOO e interesse privado serão 
assim, canalizãdos -para os objetivos do desen
volvimento_ nacional, particularmente nos 
grandes projetas estrat€Qic05 de infra-estru
tura que exigem investimentos elevados, con
figurando o esquema tripartite em que se reu
nern o capital nacional, o capital estrangeiro 
e ·o Estado. A política de subsídios dO Estado, 
hoje generosamente concedid.a sem Ç(Ualquer 
critério, será SubC?rdínada a participação con
cedida sem qualquer c"ritério será subOrdinada 
a participação do capital nos projetas de mo
dernização da economia. 

Por estas razões, o Estado não pode pres
cindír dos controles de câmbio e de comércio 
exterior, pois sem estes instrumentos a ~\!a 
capacidade de- artiCulação de projetos s·erá 
gravemente afetada, ao mesmo tempo em 
que toda e qualquer política de estabilizáçã"o 
ántinflacionária que seja acompanhada de 
crescimento ten_dei"á_ a fr_ªcassat. ESta poSiÇão 
não reflete uma opção de desenvolvimento 
autárquico: ao-_cóntrárió, o aumento do dina
mismo do_ setor exportador, apoiado plena
mente pelo Estado, é considerado como peça 
vital dentro do conjunto dé)S políticas de desen
volvimento. A importância da manutenção· de 
projetas modernos exportadores se expressa 
na necessidade de aumentar a competitivi
dade de nossa eeonomia em:. todO$ os ;;etores, 
s~ prejuizo de politicas agrárias que bus
quem wna melhor distribuição da terra e o 
·atendimento às_populações rurais. Queremos 
elevar nosso padrão tecnológico dentro da 
concorrência internacional e garantir as divi
sas necessárias aos projetas de estabilização 
e de renegociação da dívida externa. 

4- A Questão Social 

A retomada do desenvolvimento pela via 
.de recuperação do Est:.ado e da articulação 
_de interesses privados múltiplos permite desti
nar os recursos fiscais para os programas so
.ciais. A questão social n"ão vai ser enfrentada 
pelo merCado: o Estado aparece aí conlo ins-
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tâncla que não pode ser substituída por ne
nhuma outra. O financiamento das políticas 
sociais terá que ser assegurado por recursos 
públicos. É necessário, entretanto compreen
der que na situação atual o Estado não tem 
condições minimas de garantir os direitos so
ciais, 

Promover o bem-estar social, assegurar os 
direitos básicos e elementares gJ! população 
à previdência e a assistência SQcial, à saúde, 
à educação, à moradia, á alimentação e ao 
transporte são a conseqüênc:ia e ao mesmo 
tempo a condição das propostas anteriormen
te apresentadas - a reforma do Estado e a 
retomada do desenvolvimento. Na persistên
cia do quadro inflacionárío o safá,rfo real dimi
nui dentro da atual configuração do Estado, 
as políticas sociais são de implementação difi
cil e freqüentemente não atingem os objetivos 
a que se propuseram. 

A eficácia destas políticas está portanto, liga
da por um lado à própria reforma das agências 
públicas encerregadas. dos projetos sociais: 
controle democrático e descen:tralização que 
atinge até a instância municipal, de modo a 
evitar a superposição e a duplicação de proje
tos e órgãos executores, são aspectos decisi
vos para a condução exitosa das políticas so
ciais. Por outro lado, o ataque persistente e 
eficaz ao processo inflacionário, é condição 
sine qua non da viabilidade dos programas 
sociais. Sem estabilidade da moeda o poder 
de c::ompra dos salários se deteriora, .a riqueza 
se concentra, transferindo a renda para as mi
norias privilegiadas que lucram com a infla
ção, atravéS dos mecanismos que alimentam 
a especulação frnanceira; sem nenhum estí
mulo para os setores produtivos capazes de 
gerar emprego e ampliar a massa salarial. 

Queremos reafirmar, assim, os eixos cen
trais de nossa proposta: a representação de 
interesses pela política é o caminho da :solução 
dos conflitos sociais, de modo que a instância 
pública- seja democratizad_a_, garantindo o 
acesso das amplas ~assas ao consumo e à 
cidadania. 

Encontro Nadonal de 
Intelectuais do PMDB 

Salvador, setembro, 1989 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR- MARIO MAIA (PDT -A C. Pronu
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Brasil não pode ser o país dos_ 
espertalhões, daqueles que tudo fazem pelo 
próprio benefício, que esperam tirar proveito 
de tudo, que nada levam a sério. Essas pes
soas ofendem, agridem e depois dizem que 
bJdo não passou de brincadeira, que as agres. 
sões não eram para valer, não eram a sério. 

Há irlnta anos não temos eleições presiden
ciais. O jejum brasileiro de uma campanha 
eleitoral' desse nível é muito prolongado, e a 
fome que ele causou não pode justificar um 
intempestivo ataque ao banquete que as elei
ções podem representar para alguns. A incon~ 

Seqüênda e a irresponsabilidade de alguns 
candidatos não podem prosseguir sob risco 
de tudo degenerar em torpezas, em situações 
rididulas, em emoclonalismos, ein destempe
rosverbais e, mesmo, físico. É preciso respeito 
mútuo entre os cancUdatos e, pelo menos, res
peito à integridade moral, à seriedade daque
les que não admitem brincadeiras e nem se 
apresentam de forma menos digna como, por 
exemplo, brincad~ira do tipo: .. estupre, mas 
não mata". 

Por este caminho todos perderão, inclusive 
e principalmente os -eleiio~:es e a própria de
mocracia. 

Os incidentes oCoiTidos no Rio de Janeiro 
são exemplos do que não deve ~contecer nu
ma campanha eleitoral. ~ provocações leva
das a efeito contra o Dr. Leonel Brizola são 
demonstrações da estratégia do autoritarismo, 
do conluio que existe entre o cªndidato do 
PDS e a aJa mais conservadora da sociedade 
brasüei_ra. Restringindo a campanha ao nível 
desejado por esse senhor, o maior beneficiário 
seria o seu pupilo, o candida_to do PRN. É 
preciso interromper esse processo de provo
cações. 

Leonel Brlzola em todos os cargos públicos 
que exerc::eu sempre o fez de maneira popular 
e democrática, deixando atrás de si uma legião 
de admiradores e seguidÕres. -0 mesmo não 
se pode dizer do Sr. Paulo Maluf. 

No Rio de Janeiro, mesmo sofrendo o cerco 
do Governo Federal, Leonel Brizola fez uma 
administração exemplar. Diminuiu a violência, 
criou os CIEPS ~CentrOs Integrados de Edu· 
cação Pública, escolas onde as crianças esbJ
dam o dia inteiro e recebem alimentação, as
sistência médica e dentária, têm lazer e apren· 
dem com liberdade. Fez programas de sanea~ 
mento básico, urbanização de favelas, eletrifi
cação rural e criou o programa "Cada família 
um lote", acabando com os despejos nas fave~ 
las e na periferia da cidade. Leonel Brizola 
teve o mérito de nomear Vários secretários 
negros e não reprimiu o movimento sindical, 
além de fortalecer o movimento-das mulheres. 

No Rio Grande do Sul, onde foi Prefeito 
e depois Governador no Poder Executivo, Bri
zola realizou o maior programa de construção 
de escolas até hoje no Brasil, construindo mais 
de 6.300 escolas. Nenhum governo fez ~go 
parecido na história brasileira. Muito menos 
o Sr. Maluf. No campo, Brizola realizou sem 
violência a primeira Reforma Agrária no país, 
na localidad~ conl;leçida eo:mo Banhado do 
Colégio. A Refinaria Alberto Pasqualini é obra 
de seu Governo e abriu caminho para a cons
trução do parque industrial gaúcho. 

E preciso respeitar um homem que tenha 
um passado tão podutivo e um perfil com 
tanta dignldade. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidlnda fembra aos Srs. Senadores 
que o ConQreSso Nacionaf eStá ·convo~dO 
para uma sessão conjunta a realizar·se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no plenárto da Câ~ 
mara dos Deputados. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão, designando para a ordinária 
d_e amanhã a seguinte_ 

ORDEM. DO DIA 

-1-
Votação, em prinleiro turno, da Proposta 

de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador_ Joij.o Menezes e outros 
Senhores Senadores. que altera os prazos es
tabelecidos no § 69 do art. 1_4, para desincom
patibilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER. sob n' 145, de 1989, 
-da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto ven<:ido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

-2-
Dis<:ussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa~ 
recer n' 166, de 1989). do Projeto de Resolu~ 
ção n11 62, de 1988, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que institui a gratificação d~ Natal. 

-3-
Discussão, em turno suplementar, do Subs

tibJtlvo do Senado a_o Projeto de Lei da Câmara 
n'76, de 1988 (n' 844/88, na Casa de orlgem), 
de inidãtiva do Senhor Presídente da Repú
blica, que altera dispositivo da Lei n9 6.265, 
de 19 de novembro de 1975, que dispõe sobre 
o ensino no ExércitO, tendo 

PARECER, sob n' 171, da Comissão 
-Diretora, oferecendo a redação do venci

do. 

-4-
PROJETO DE LEI DO DF 

N' 38, DE 1989 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 38, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que cria a Se
cretaria do Meio Ambiente, Ciência-eTecno
logia e dá outras providências, terido 

PARECER, sob n• 175, de 1989, da Co
missão 

- do Distrito Federal, pela constituciona
tidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em twno único, do Projeto de 

Lei do Senado n9 163, de 1989- Comple
mentar, de autoria do Senador Fernando Hen
rique Cardoso, que define, na forma da alínea 
a do inciso X do arl 155 da Constituição Fede
ral, os produtos semi-elaborados que podem 
ser tributados pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, ten
do 

PARECER, sob n• 169, de 1989, da Co
missão 
- - de Assuntos Ecón6micqs_, faVõrável ao 

projetO: com emeridas que apresenta de n9S 
I a5-CAE. 
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-6-
, Discussao, em turno único, do Projeto ~e 

Resolução n~ 55, de 1989 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômkos como 
conclusão de seu Parecer n9 168, de 1989), 
que autoriza a Companhia do Metropolitano 
de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados novos, 
al.l35.757,94 BTN,junto à CaixaEconômica 
Federal. 

O SR. PRESII>EI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerradi!li a sessão. 

(Levanta-se i!l sessão às 17 horas e 5 mi
nutos.) 

ATO N• 25, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso das atribuições regimentais e regula
mentares, resolve: 

Art. }9 A freqUência dos seMdores lota
dos e. em efetivo exercício nas unidades admi
nistrativas e industriais do Centro Gráfico será 
efetuada através de cartão de ponto, de acordo 
com o respectivo turno de trabalho. 

Parágrafo único. Os titulares de função 
em comissão e os servidores que, no efetivo 
exercício de suas atividades. nos últimos 10 
(dez) anos, não faltaram injustiflcadamente ao 
serviço ou tiveram, no máximo, 30 (trinta) fal~ 
tas justificadas, terão a freqUência registrada. 
aimvés de folha individual nominativa. 

Art 2~> Os servidores colocados à dispo~ 
sição do Senado Federal, nos termos do Ato 
n9 16/88, da Comissão Diretora, terão o regis
tro de freqüência através de cartão de ponto, 
mediante controle da Subscretarfa de Pessoal 
do Senado Federal. 

Art. 39 Este ato entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão Diretota, 31 de agosto 
ãe--rgag_--:~-Ne1SOii"Cai-iieúo -Iram Saraiva 
-Alexandre Costa -Mendes Cana/e- Di· 
valdo Suruagy- Pompeu de SOU$8-'Áureo 
MeDo -Antônio Luiz .Maya- Lavoisier Maia 
- Lourembetg Nunes Rocha. 

ATO DO PRESII>EI'ITE 
N• 223, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n~' 012323/89-6, · 

Resolve aposentar, voluntariamente, A.lda 
Ortega, Técnico Legislativo, Oasse "Espe
cial", Referência N5-25, do Quadro Perma~ 
nente do Senado Federal, nos termos do arti
go 40, inciso m, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, inciso IL 429, inciso I, 
430, incisos IV e V, e 414, § 4~', da Resolução 
SF n~' 58, de 1972; artigo 39 da Resolução 
SF- n9 13, de 1985; artigo 2~' da Resolução 
SF n9 182, de 1987, e artigo 5~' da Resolução 

SF n~' 155. de 1 9"88, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso Xl, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro. Presidente. 

ATO DO PRESII>EI'ITE 
N• 224, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
.da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade e.om a delegação de 
competência que lhe foi autorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 010.786189-9, 

Resolve aposentar, por invalidez, Moacyr 
Medeiros Costa, Inspestor de Segwança Le
gislativa, Oasse "Especial", Referência N5-l9, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inciso J, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, com
binado com os artigos 428,inciso m, 429, inci
so III, e 414,§ 49, da Resolução SF n9 58, de 
1972; artigo 3• da Resolução SF n• 13, de 
1985; artigo 2• da Resolução SF n• 182, de 
1987; artigo 59 da Resolução SF n"' 155, de 
1988, e artigo 1~> da Lei n9 1.050, de 1950, 
com proventos integrais. observado o disposto 
no artigo 37, inciso X[, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1989. 
- Senad~ Nelson Carneiro, Presidente. 

24' Reunião Ordlnárla da 
Comissão Dlretora l'eallzada 

ein 31 de agosto de 1989 

Às onze horas e trinta minutos do dia trinta 
e um de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove, reúne-se a Comissão Diretora do Se
nado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi
dente, Iram Saraiva, Primeiro-Vice-Presidente, 
Alêxa.ndie Costa, Segufido-Vke-Presidente, 
Mendes Canale, Primeiro-Secretário, Divaldo 
Suruagy, Segundo~Secretário, Pompeu de 
Sousa, Terc:eifo-Secretárlo, _ Louremberg Nu
nes Roche2, Quarto-secretário, Áureo Mello, 
AntôrUo Luiz Maia e Lavoisier Maia, Suplentes. 

O Senhor Presidente declara aberta a reu
nião e apresenta aos presentes os seguintes 
assuntos: _ 

8) Proposta de Ato·-da Comissão Diretora 
Que institui o cartão de ponto para os servi-
dores do Cegraf. - -

Após debatida, a matéria é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo Ato que vai 
a publicação; -

b) Requerimento n9 415/89, de autoria do 
Senhor Senador Jutahy Magalhães, solicitan
do ao Ministro~Chefé da Seplan - Secretaria 
de Planejamento, informações sobre a aquisi
ção do- navio roU-on-róu-ofKarisma. 

A matéria, após debatida, é aprovada e en
caminhada à Secretaria-Geral da Mesa para 
as devidas providências; 

cTRequerlmento n9 423/89, de autoria do 
Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso, 
solicitando ao Poder Ex~utivo - Ministério 
da Previdência e Assistência Social, através 

do Gabinete Civil, informãções relativas àquela 
Pasta. 

A matéria, após debátida, é aprovada e en
caminhada à Secretaria-Geral da Mesa para 
as devidas providêndas; 

d) Requerimento n~ 435/89, apresentado 
pelo Senhor Senador Carlos Alberto, solléi
tando ao Ministro da Fazenda informações 21 
serem prestadas pelo Banco Central. -

A matéria, após debatida, é aprovada e en
caminhada à Secretaria-Geral da Mesa parã
as devidas providências; 

e) Proposta de Ato Conjunto das Mesas do 
Senado Federal e da Câmara _9os Deputados 
determinando '"o arquivamento das proposi
ções apresentadas à Assembléia Nacional 
Constituinte". 

A matéria, após debatida, é aprovada pelos 
presentes, que a assinam e a encaminham 
à apreciação da Mesa da Câmara dos Depu
tados. 

A seguir o Senhor Presidente convida à reu
nião o Diretor da Assessoria que submete à 
Comissão Diretora proposta de Edital apre
sentada pela UnB, reformulando as normas 
para a Prova de Títulos da Área de Jomalismo 
do ConCurso Público do Senado FederaL 

Sua Senhofta expõe o assunto informando 
que: 

]9 A UnB é o órgão executor do Concwso, 
de acordo com o Termo Aditivo ao Protocolo 
de Intenções, firmado entre o Senado Federal 
e a Ft.mdação Universidade de Brasília; 

2~> O Senado Federal, de acordo com o 
mesmo Termo Aditivo, é responsável pela pu
blicação dos editais referentes ao Concurso, 
cujo acompanhamento é feito pela Assessoria 
desta Casa. 

Considerando que a PropoSta de Edital COI"_!· 

térri reformulação de nomiaS previamente es
tabelecidas no Edital n~ 01/89; püblkãdo- riO
Diário 06cial da União de 30-1-8~8 e nõ ''Ma-= 
nual do Candidato"; 

C-ónSideranao que c Concurso- se---encontra 
em fase fmal dassificatória dos candidatos 
aprovados em etapas anteriores, a Comissão 
Diretora decidiu, por unarúmidade dos Mem
bros presentes, pela não publicação do Edital 
proposto pela UnB e pela não alteração das 
normas anteriormente estabelecidas e publi
cadas para a Prova de Títulos da Área de J~r
nalismo do_Concurso PúbliGQ do Senado Fe
deral 

Em continuação, o Senhor Presidente cQn
cede a palavra ao Senhor Primeiro-Secret:árlô 
que apresenta aos presentes o Processo '"'fl'i' 
012172/89~8 coritendo resposta do Sentiôr 
Senador Afonso Camargo, na qual Sua Exce
lência não confirma declarações na imprensa 
que lhe foram atribuidas acerca da construção 
do Anexo IV do Senado F"""ed.eral e que motiva
ram carta do Senhor Senador Humberto Luce
na solicitante a constituição de uma Comissão 
de Inquérito. 

Os presentes examinam a dedaiãção ,escri~ 
ta do Senhor Senador Affonso Camargo des
mentindo a referida noticia e decidem pela 
remessa de sua cópia ao Senh-õr Seriador Hm
berto Lucena acompanhada de expediente do 
Senhor Presidente. 
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Erri sequênda, o Senhor Presidente con~ 
cede a palavra ao Senhor Segundo-secretário 
que apresenta pai'ecer oral ao Processo n9 

009159/89-4, no quaJ Senador Aluízio Bezerra 
solícita reexame de decisão da Comissão Dire
tora, em reunião de 21/6/89, que estabelece 
limite de despesas com transporte de materi~l 
dos Senadores, em que conclui acatando su· 
gestões do Senhor Senador Louremberg Nu-· 
nes Rocha no sentido de que seja mantida 
aquela decisão. 

Os presentes, após examinarem a materia, 
aprovam o parecer do relator. 

Dando continuidade aos trabalhos, o s~ 
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Quarto.Secretário que apresenta parecer ao 
Processo n9 PD-000515/85-0, em gue Norton 
Monteiro Guimarães solicita sua reintegração 
ao quadro de servidores do Prodasen por ter 
sido alcançado pelos beneficies da anistia po
litica. 

A matéria é colocada em discussão, sendo, 
no entanto, retirada da pauta por solicitação 
do Rela~r para que seja revisto seu parecer. 

O Senhor Presidente em seguimento, con
cede a palavra ao Senhor Antônio Luiz Maia, 
Suplente da Comissão Diretora, que apresenta 
parecer favoráveJ ao Processo n9 009547/89-4 
no qual a ASSEF - Associação dos Servi
dores do Senado Federal solicita a liberação 
de recursos para a sua creche. 

Os presentes, apóS examiharérti a matéria, 
aprovam o parecer. 

O Senhor Presidente concede, então, a pal_a
vra ao Diretor-Geral que_ submete aos presen
tes os seguintes assuntos: 

a) Processo n• 010450/89-0, que trata da 
remuneração doS bolsistas da Subsecretaria 
de Biblioteca; para que seja retificado o valor 
aprovado na reunião de 17-8-89, tendo em 
vista a ocorrência de erro na convenção de 
4 (quatro) Salários Minimos de Referência pa
ra o equivalente em Bonus do Tesouro Na
cional. 

A matéria é encaminhada ao Senhor Primei
ro-Secretário para exame; 

b) Processo n" 010919/89-9, em que Amol
do Veloso da Costa solicita licença para Trato 
de Interesses Particulares. . 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
autorizam a Licença solicitada; . 

c) Processo n•' 000859/89-3, 000860/89-1 
e 00317 4/89-1, que conté_m Prestação de 
Contas do Clube do Congresso relativa ao 
quarto trimestre de 1988. :_ _ , _ 

É designado o Senhor Senador Nabor Jú
nior para relator da matéria. 

Nada mais havendo a tratar, às treÍ:es horas 
e trinta minutos, o Senhor Presidente declara 
encerrados Os trabalhos, pelo que eu, José 
Passos Porto, Diretor-Geral e Secretárto da Co
missão Diretora, lavrei a presente Atl que, de
pois de assinada pelo Senhor Presidente vai 
a publicação. _ 

Sala da Comissão Diretora, 31 de agosto 
de 1989. - Senadoil'le/son _Cam.elro, PreSi· 
dente-. 

RESOLUÇÃO N• 03/1989 

Reajusta os atuals valores das pensões 
concedidas pelo Instituto de Previdêncía 
dos congrt:_ss_ü;tas -IPC 

O Conselho Delil _rativo do Instituto de Pre
vidência dos Congress[stas- IPC, nos termos 
do artigo 43, da Lei n9 7.0.87, de 29 de dezem
bro de 1982,~ alterado pelo art. 19 da Lei n9 
7.586, de 6 de janeiro- ele 1987, tendo em 
vista os Atas f19 08 e n~ 127, respectivamente, 
da ComissãO D-iretora do Senado Federal e 
da Câmara d_os Deputados, ambos de 1989, 
e, considerando as disppsições do Decreto 
Legislativo n9 72 de 19 de dezembro de 1988, 
resolve: 

Art 19 Reajsutar em 64,24% (Sessenta e 
quatro vírgula vinte e quatro por cento) os 
atuais valores das pensões concedidas pelo 
Instituto de Previdência dos Congressiotas -
IPC, aós :Segurã"dõS obrigatórios e seus respec
tivos beneficiários. 

Art 29 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos financeiros a partir de 1" de janeiro 
de 1989. 

Art. 3» Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 18 de maio de 1989. -Senador 
Rui Bacelar, Presidente - Dr. Jorge Odi!on 
dOS Anjos, Conselheiro -- Senador Chagas 
Rodrigues. Conselheiro - Deputado Carlos · 
Benevides, Conselheiro - Deputado Simão 
Sessim, ConSelheiro-;...._ Deputado Domingo 
Juvenil, Conselheiro - Dr. Edgar Lincon de 
Proença, Conselheiro- Deputado Gd Carva· 
lho, Conselheiro. 

RESOLUÇÃO N• 04/1989 

Reajusta os atuais Valores das pensões 
concedidas pelo Instituto de Prevfdênda 
dos Congressistas- IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congresslstas- IPC, nos termos · 
do artigo 43 da Lei o? 7.087, de 29 de dezem
bro de _1982,- alterado pelo art. 19 da Lei n9 
7 .586, -de 6 de janeiro de 1987, e tendo em 
vista os Atas n9 J O e n9 130, respectivamente, 
da Comissão Diretora do Senado federal e 
da Cãrriãra dos Depu~dos, ambos de i9-89, 
considerando as disposições do Decreto Le
gislativo n9 _72, de 19 de dezembro de 1988, 
e~ cófi.Siderando, também, o disposto na Medi
da Provis6iía n<f 56, de 19 de maio de 1989, 
publicada no Díário Oficial de 22 de maio de 
1989, resolve:_ --- - -- -

-Art:. 1" -· Os-afuaisvaloresdaspensõescon~ 
cedidas pelo Instituto de Previdência dos Con
gressistas-- IPC, aos segurados tlbrigatórios 
e seus respectivos beneficiários, serão reajus· 
ta dos: 

I-nomêsàemaiode 1989,em30% (trin
ta por cento}; 
n- _no mês de julho de 1989, peia-variação : 

acumulada do fndice de Preços ao Consu
midor - IPC, relativo aos meses de maio e 
junho. . . . - -~ - ---

Art. 2~ Fica--asS~rado o reajuste trimes
~-do· Vak11 dzls r-eriSõ'es dos segurados obri-

gatórfos e seus respectivos beneficiários, a 
partir de 19 de outubro de 1989, em proporção 
idêntica à variação acumulada do fndice de 
Preços ao Consumidor - IPC, ocorrida no 
trimestre imediatamente anterior. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4<:~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 1»dejunho-de 1989.-As.Senador 
Ruy Bacelar, Presidente - Senador OJagas 
Rodrigues, Conselheiro .....- Dr. Jorge Odilon 
dos Anjas, COnselheirO ,:_ Deputado Simão 
Sessím, Conselheiro - Deputado Qd CaJVa
lho, Conselheiro --Deputado Álvaro Vai/e, 

_ Conselheiro~_ Deputado Raul Ferraz. Conse-
lheiro. 

RESOLUÇÃO N• 05/1989 

R~usta os aluais valores das Pensões 
concedlda!i pelo !nsi:Ítl.(to df! Previdência 
-dos Congressistas -IPC 

O Cõ_n_selho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas- IPC, nos termos 
do art. 43 da Lei n9 7.087, de29 de dezembro 
de 1982, alterado pelo art. 1" da Lei n9 7.586, 
de 6 de janen:o de 1987, e tendo em vista 
os Aros n9 009 e ri<? 131, respectivamente, da 
Comissão Diretora do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, ambos 1989, consi
derando o disposto na Medida Provisória n9 
56, de I 9 de maio de 1989, pub!!cada no 
Diário 0/lciai de22--de maio de 1989, resolVe: 

Art 19 Os atuaiS valores das Pensões con
cedidas pelo Instituto de Previdência dos Con
gressistas- IPC, aos· segurados facultativos 
e seus respectivos beneficiâríos, serão reajus- · 
ta dos: 

1-nomês de maio de 1989,em30% (trin
ta por cento) 

D-no mês de julho de 1989, pela variação 
acumulada do fndice de Preços ao ConsuR 
midor - IPC, relativo aos meses de maio e 
junho. _ 

Art. 29 Flca assegurado o reajuste trímes-
1ral do valor das pensões dos segurados facul
tativos e seus respectivos beneficiários, a partir 
de 1 de outubro de 1989, em p-rOporção Idênti
cas à variação acumulada do fndice de Preços 
ao Consumidor -IPC- ocorrida no trimestre 
imediatamente anteriOr.-

Art 39 Estã Rest?lU.ÇãO-entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições" em 
contiâriO. . . _ . ·- . 

Brasília, 1 de junho de 1989 •. -As. Seriadof 
R1Jy Bacelar, Presidente - S~nador _ Chiga_s_ 
RodrigUes,_- COnSelheiro- Df. Jorge Odifqn 
dos Anjos; ·conselheirp - Deputado Simão 
Sessim, Conselheiro - Deputado Qd Carva
lho, Conselheiro - Deputado ÁlV_aro VaDe, 
Conselheiro- Deputado Raul Ferraz, Conse
lheiro. 

RESOLUÇÃO 1'1• 06/1989 

Reajusta os atuais valores da gratifica
-ção dos servidores do IPC e dá outras 
providências. 

o Conselho delib~ativo do Instituto de Pre· 
vid:'"'ilda.'ios_Congressistas -_IPC, ito üso da~ 
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atribuições que lhe conferem o inciso IX do e nove, que será publicada a parte. Em segui
ar!:. 12 da Lei n9 7.087, de 29 de dezembro da, o Senhor Presidente propõe ao Conselho 
de 1982, e considerando -o qtie estabelece Deliberativo a revogação do- Ato número um 
o art. 59 da Resolução n'~ 07/86-IPC, de 30 do ex-Presidente, ato este que permitia aos 
de outubro de )986, e, ainda o que determina servidores à disposição do IPC, quitar ou refor
o art. 1~' da Medida Provisória n9 56, de 19 çar seus empréstimos, abatendo juros a ven
de maio de 1989, publicada ho Diário~ Ofic!al cer, após o pagamento de um quarto do valor 
de 22 de ma:lo de 1989, resolve: do débito. A revogação é aprovada por unani-

Art 19 Os valores da gratificação dos ser,. midade. Porsseguindo, o Senhor r-~esidente 
vidores do IPC serão reajustados: comunica que consoante dewtermin o pará-

1-nomêsdemaiode 1989,em30% (trin- grafoquintodoartigoquarto )Ref:,. •1.w1to 
ta por cento); Básico do IPC, apresentou sua; declara<;do de 

D-no mês de julho de 1989,pelavariação bens para que fosse arquivada em pasta pró
acumulada do írldice de Preços ao Consu~ pria da Instituição, solicitando que todos os 
midor (IPC), relativo aos meses de maio e ju~ membros titulares e suplentes da atual adml
nho deste ano. nisfração do órgão observasse e cumprisse 

Art. 29 Aca assegurado o reajuste trimes~ o determinado no mencionado dispositivo le
tra! das gratificações dos setvidores- do lnsti~ gal ComuniCa ainda, que havia encaminhado 
1llt:O de Previdêncii!l dos Congressistas- IPC, correspondência para todos, dado ciência da 
a partir de 19 de outubro de 1989, em pt:OPQr- exigência legal. Dando prosseguimento. o Pre
ção identica à variação acumulada do fndice sidente distribuiu os seguintes processos: 1 
de Preços ao Conswnidor {IPC), ocorrido no -de averbação de mandato -para ser rela
trimestre imediatamente anterior. tado pelo Conselheiro Deputado Domingos 

Art. 39 Fica estabelecido que, quando o Juvenil1 o processo do segurado Deputado 
Consultor Jurídico do IPC não exercer ne- Carlos Eduardo Benevides Neto (n"' 421189), 
nhwn cargo e/ou função no Congresso Nado- relatado com parecer pelo deferimento; 2 -
nal, a sua gratificação corresponderá ao mes- de concessão de auxillo-doença - na ordem 
mo valor do nível DAS-3 d8 Câmara dÕS Depu- que segue: a) para serem relatados pelo Con
tados, com as respectivas vantagens. selheiro Senador Otagas Rodrigues os pro-

Art. 49 Esta resolução entra em vigor a cessas dos segurados Diva Rosa Santos (n"' 
partir desta data. 113/89), Marcos Nogueira Magalhães (n9 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 112/89}, Iracema DJJrães do Carmo (n9 

contrário. 118/89), José Justino Alves Pereira (n9 

Brasília, 19 dejunho_de 1989.-As. Senador 106/89);Luiz Leite Mariz Neto (n9 105/89); b) 
Ruy_Bacelar. Presidente - Senador Chagas para serem relatados peJo Conselheiro Doutor 
Rndrlgues, Conselheiro - Dr. Jorge Odilon Jorge Odilon dos Anjos ·os processos dos se
dos Anjos, Conselheiro - Deputado Simão gur~dos José Paulo Ribeiro Gualano (n9 
Sessim, Conselheiro - Deputado Gd Carva- 312/89)Astrogmdo Pinto Tó\.uihho (n• 333/89), 
lho, Conselheiro -Deputado Alvaro Vai/e, ~andy Gonçalves da Silva (n' 004/89), Mário 
Conselheiro- Deputado Raul Ferraz, Canse-- Genival Tourinho (n9 308189), Bianor Anunes 
Jheiro. - - de Siqueira (n9 334-/89), Carlito Pereira da Cos

ll'ISliTUTO DE PREVID&!CIA 
DOS CONGRESsiSTAS 

3• Reunião Ordinária realizada 
em 18 de maio de 1989 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 
dezessete horas e vinte minutos, reóne-se, or· 
dinariamente, na sala de reuniões em sua se
de, o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas, sob a presi
dência do Senhor Senador Ruy Bacelar, Presi
dente. Presidente os Senhores Conselheiros 
Senador Chagas Rodrigues e Deputados Car· 
los Benevides, Simão Sessim, Amaury Müller, 
Domingos Juvenil, Od Carvalho e Doutores 
Jorge Odilon dos Anjos, Henrique Uma San
tos e Edgard Lincoln de Proença Rosa. üda 
e aprovada a Ata da reunião anterior e havendo 
número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos ocasião em que submete 
à apreciação e aprofção do Conselho Delibe
rativo·do Projeto de Resolução que dispõe so
bre reajuste das pensões concedidas aos se
gurados obrigatórios e seus beneficiários. A 
proposição, após discutida, é aprovada por 
unanimidade, transformando-se na Resolução 
número três, de hum mil novecentos e oitenta 

ta (n"' 299/89), Adriano José Valente (n"' 
316/89); c) para serem relatados pelo Conse
lheiro Doutor Henrique Uma Santos os pro
cessos dos segurados Antônía Lúcia tiéWaiTO 
Braga (n9 217/89), José Targino Maranhão (n9 
218/89), Alarico Abid (n9 220/89), Francisco 
Di6genés de Araújo (n• 288/89); d) para serem 
relatados pelo Senhor Conselheiro Deputado 
Simão Sessim, os processos dos segurados 
Francisco Alves de Almeida (n• 272/89), Mi
guel Alves Pereira (n• 104/89), Asael Andrade 
de Albuquerque (n• 296/89), Joel Ferreira Co
hen (n"' 222/89), Raimundo Nonato Bat.ista (n9 
206/89), Luiz Geraldo dos Santos Nascimento 
(n9 338189), Maria Magdalena Alves Pacheco 
(n"' 148/89), Domingos Vieira de Sousa (n9 
318189), Domingos Vieira de Sousa (n<? 
223/89), Mário Alves Batista (n• 219/879), Al
bertina Paula R. Costa (n• 262189), Yaldete Ro
cha Sacramento (n' 309/89), Mariana Balby 
Silva (n9 349/89), Maria José Dias Silveira (n9 
166/89), Suelena Pinto Bandeira (n' 215/89), 
Carlos Guilherme Fonseca (n9167/89), Ana 
Maria Lopes de Almeida (n9 332/89), Oeonice 
dos Santos (n9 319/89); e) para serem relata· 
dos pelo Senhor Conselheiro Deputado 
Amaury Müller os processos dos segurados 
N~cy de Lourdes Salgado Líns (n<:> 178/89), 
Dejaldo Bandeira G6es Lopes (n• 176/89), Es-

ter Alffiélda Valadares (n~'295/89), W"rlson Leite 
Braga (09 21 6/89), Rafael Gi6ia Martins Júnior 
(n•168/89), Oséas Cardoso Paes (n• 169/89), 
DulCe de Almeida Vasconcellos (n<? 177/89), 
Zilda Neves de COJValho (n• 221/89), Rubens 
Guanals Dourado (n• 175189), Luiz de GA. 
Vasconcelos (n9 277/89). Todos Os proceSsos 
foram relatados com pareceres pelo deferi
mento. Colocados em discussão oS proces
sos, ~:~ra! n todos aprovados pelos Conselhei
rc ;resentes, por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente franqueou a 
palavra, não havendo quem quisesse fazer uso 
da mesma, encerrou a reunião às dezoito ho
ras e quarenta minutos. E, para constar, eu, 
Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei apre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será 

· assinada pelo Senhor Presidente e demais 
Conselheiros. 

Ruy Bacelar; Presidente -Ch~gas Rodri· 
gues; Conselheiro -Jorge Odílon dos Anjos 
, Conselheiro- Carlos Benevides, Conselhei
ro--:- Simáo''Sesslm, Conselheiro. 

4• Reunião Ordinária, realizada 
em 1• de junho de 1989. 

Ao primeiro dia do mês de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, às dezessels ho
ras e trinta minutos,. reúne-se, ordinati_amente, 
na sala de reuniões em sua sede, o Conselho 
Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
CongresSistas ...:.... IPC, sob a presidência do 
Senador Ruy Barcelar, Presidente. Presentes 
os senhores Conselheiros Senador Chagas 
Rodrigues e Deputado Simão Sess!rn, Cid Car
valho, Femando Santana e Doutores Jorge 
Odilon dos Anjos_ e Henrique Uma Santos. 
üda e aprovada a ata da reunião anterior e 
havendo número.Jegal, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, ocasião em que 
submete á apreciação e aprovaçãQ do Conse
lho DeUberativo três Projetas de Resoluções, 
sendo que o primeiro dispõe sobre reajuste 
das pensões dos segurados obrigatórios e 
seus beneficiários, o segundo dispõe sobre 
reajuste. das pensões dos segurados faculta
tivos e ~us beneficiários e o terceiro dispõe 
sobre d 

1 
refduste das gratificações dos servi

dores á disposição do Instituto de Previdência 
dos CongressistaS -IPC, ·após discussão os 
projetas são aprovados por unanimidade, 
ttansformari.do-se, respectivamente, nas reso
luções números quatro, cinco e seis do ano 
'em curso. Em continuação o Presidente distri
'bui os seguintes processos: l-de concessilo 
de pensões -para serem relatados pelo Con
selheitro Deputado Simão Sessim o processo 
da beneficiária Ruth Carvalho Fontana (n"' 
297/89), com parecer pelo deferimento e o 
processo da beneficiária: Alzira Vargas do Ama

'fál Peixoto (n9 261/89) com ·parecer pelo 
deferimento; para ser relatado pelo Conselhei-
rO SeruidOr-Chagas Rodrigues o processo do 
segur21dó Rubefn de Azevedo Lima (~?-"' 
339/89), com parecer pelo deferimento; para 
serem relatados pelo Conselheiro Doutor Hen
rique Lima Santos o processo das beneficiária. 
Antonia dos Santos e Virgínia Ferreira dos 
Santos (n"' 123/89), com parecer peJo deferi·_ __ .,.,~,~ · I 
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mento e _o processo da beneficiária Adeliilo 
Dourado-dos Santos (n9 317/89) com parecer 
pelo deferimento; 2 - de concessão de amá
Do-doenÇa -na ordem que segue: a) para 
serem relatados pelo Conselheiro Senador 
Chagas Rodrigues os processos dos segura
dos Raul Pinheiro da Costa Veiga (11' 321/90). 
Nelson Alves de Aguiar (n~ 382/89), Maria da 
Glória Peres Torely (n' 389/89), Alérdo Pias 
(n"' 401/89), Mário Genival Tourinho (n"' 
410/89), Jussara Dias (n' 411/89), Luiz Gon· 
zaga Malveira (n'1 415/89)_ e José Marla No
gueira Miranda (n"' 424/89); b) para serem rela
tados pelo Conselheiro Doutor Henrique Lima 
Santos os processos dos segurados José Pinto 
Teixeira (11" 354/89), Odulfo Vieira Domingues 
'(n"' 414/89) e Ester Almeida Valadares (n<? 
429/89). Todos os processos foram relatados 
com pareceres pelo deferimento. Colo(:ados 
.em discurssão os processos, foram todos 
·aprovados pelos Conselheiros pr'esentes, por 
unanimidade. Nada mais havenpo a tratar, o 
Presidente franqueou a palavra, não havendo 
quem quisesse fazer uso da mesma, encerrou 
a reunião às dezoito horas e_ vinte minutos. 
E. para constar, eu, Pedro Alves de Freitas, 
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e demais Conselheiros presentes 
que desejarem assiná-la. 

Senador Ruy Barcelar- Presdidente -Se
nador Chagas Rodrigues - Conselheiro -
Dr. Jorge Odifon dos Anjos Conselheiro -
Deputado Fernando Santana Conselheiro ___, 
Deputado Simão Sessim Conselheiro. 

CONSELHO DE SUPERVISÁO 
DO PRODASEI'I 

99' ReunJão 

Aos quatorze dias do mês de agosto de mil 
novecentos e oitenta e nove, às dez horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões da Diretoria 
Executiva do Prodasen, reúne-se o Conselho 
de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência 
do llmo. Senhor Dr. José Passos Porto; Com
parecem os Senhores COnselheiros Dr. Van
denbergue Sobreira Machado, Dr. Ant6nio 
Carlos Nantes de Oliveira, Dr'- Sara Ramos de 
Agueiredo e o Sr. WJ.IIIam Sérgio Mendonça 
Dupin, Diretor-Executivo do Prodasen. Pre
sente, também, a convite do Senhor Presi
dente em exercício, o Dr. Marcus Vinicios Gou
lart Gonzaga, Consultor do Prodasen. Inician
do a reunião, o Senhor Presidente coloca em 
apreciação a Ata da reunião anterior, a qual 
fora distribuída com antecedência aos Senho
res Conselheiros, os quais a aprovam por una
nimidade. A seguir, coloca-se em apreciação 
o segundo item- da pauta, processo 
PD-1010/85·9, referente à proposta de altera-

ção de àitélio para pagamento da Gratifica
ção de Esfoiço Concetrado.A palavra é conc::e
dida à relatora da matéria, Conselheira Sara 
Ramos de Figueiredo, que no seu parecer afir
ma "não caber mais a análise do mérito da 
matéria, tendo em vista que sobre ela indde 
o biênio prescricional", estando a pretensão 
invalidada desde janeiro de 1988. Os Senho
res_CQJlselheiros debatem o assunto à luz da 
legisJação citada no parecer, tendo o Conse
lheiro Antonio Carlos Nantes de Oliveira solici
tado vistas do processo, o que é concedido 
pelo Senhor Presidente. O terceiro item, pro
cesso PD-0059/8_8-9, é colocado em aprecia
ção. Trata~se de proposta de alteração dos 

, índices de correção da tabela de preços do 
Prodasen, cujos critérios de reé\iuste foram es
tabeleddos através do Ato n9 005, 14-12-88, 
do Exmá Sr. Presidente do Conselho de Su
peiVisão. Na sua correspondência (CT-DEX/ 
SEN 6328/89) o Diretor Executivo solicita a 
substituição da OTN- Obrigações do Tesou
ro Nacional pelo BTN- B6nus do Tesouro 
Nacional, visando a correção da referida tabela 
no que tange ao item serviços. Com a palavra 
o Conselheiro-Relator, Dr. José Passos Porto, 
lê o seu parecer, no qual se manifesta favorável 
à alteração proposta, visto que tal medida evi· 
tará "que os preços cobrados pelo Prodasen 
aos seus usuários externos não sejam deteria
rio". Após análise do assunto pelos Senhores 
Conselheiros é o parecer aprovado por unani
midade, passando o Senhor Presidente a assi
nar o Ato- n"' 002/89, o qual altera _o artigo 
211 e s.eus parágrafos do Ato n9 005/88 citado, 
permanecendo em vigor as demais despo
sições. Passa-se, a seguir, ao quarto item, Pro
cesso PD-0266/89~2. atraVés do qual o Diretor 
Excutivo submete à consideração deste Con
selho, para homologação, proposta de Promo
ção por Mérito dos servidores do órgão inves
tidos em cargo de Diretor. O COriselheiro Van~ 
denbergue Sobreira Machado designado para 
relatar a matéria, diz no seu parecer ter sugeR 
rido ao Diretor-EXecutivo a adoção da mesma 
política praticada para os demais servidores, 
o que foi aceho por aquele titular e, desta for
ma, manifesta-se favorável à homologação da 
proposta. O parecer é analisado e aprovado 
pela unanimidade dos Senhores Conselheiros, 
tendo o Senhor Presidente sugerido, com a 
aquiescência unânime, que estenda idêntica 
medida ao Senhor Diretor Exerutivo. A segufr, 
é analisado assunto contido no processo 
PD-0365/89-0, qúinto item da pauta. Subme
te-se à apreciação deste Conselho a ióc:ticação 
da Sr' Denise Maria da S~va para ocupar o 
EmpregO-em Comissão de Assessor, na vaga 
que era ocupada pelo Servidor Herald Tabb 
de Moraes, recentemente falecido. O relator 
da matéria, Conselheiro Vandenbergue So

breira Machado, lê o se'u parecer, no qual opi-

nã pelo deferimento da indicação, noS term-oS 
da legislação pertinente. A matéria é -ãnalizada 
e o parecer recebe a aprovação unânime dos 
Senhores Conselheiros. Prosseguindo, passa
se a apreciar o Processo PD-0354/89-4,-sexto 
item da pauta, que se refere ~ designação do 
servidor Evandro Mauad Botelho, Analista de 
Sistemas "A" do quadro de pessoal do Proda· 
sen, para exercer o Emprego ehl Comissão 
de Assessor-Chefe da Assessoria da Diretoria 
ExecutiVa e dã di5Pei15a do Servidor PaWo_Ce
sar Carvalho Gomes, Anafista de Sistemas "A".
do referido Emprego. A -matéiiã já foi objeto 
de apreciação pelo Senhor Presidente, que a 
aprovou "ad referendum" do Conselho e, des
ta forma, o Senhor Diretor Executivo subme
te-a à consideração deste Colegiada para_ que 
seja referendidã. Após esClarecimentos da
qUele titular sobre a substituição ora proposta, 
é a mesma aprovada por unanimidade. O séti
mo item, Processo PD-0379/89-1, versa Sobre 
sOliCitação dei EXIno.- Sr. Senador Fernando 
Henrique Cardoso no sentido de que, através 
dos terminais instalados em seu gabinete, 
possa acessar aos recursos·computaciof}ais 
do Pmdasen. O Diretor Executivo apresenta 
relatório emitido pelas áreas técnicas do Pro
dasen, resultante da análise do pleito em ques
tão e, em vista das conclusões contidas naque
le documento, submete a matéria à aprecia
ção deste Conselho, "que meltlõf poder"à ana
lisar, discutir e decidir a respeito". O Senhor 
Presidente designa o Conselheiro Vandenber
gue Sobreira .MacJlado pa~ emitir parecer so
bre o assunto. Esgotada a pauta, o Diretor 
Executivo apresenta aos Senhores conselhei
ros relatório sobre a situação orçamentária do 
Prodasen. Referido documento delineia medi
das estratégicas-para Contenção de despesas 
do órgão, face as dificuldades econômicils e 
financeiras que se manifestam tantO no decor~ 
rer do presente exercício quanto para o próxi.· 
mo. O Senhor Presidente, após eJCplanação 
do Diretor Executivo acerca do estudo reali~ 
zado e, em vista das medidas nele propostas, 
solicita que o documento seja analisado pelos 
Senhores Conselheiros. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião. 
E; parã constar, eu Ana Maria Merlo Marengo, 
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 
a presente Ata que subscrevo e, após e lida 
e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presi~ 
dente e demais membros do conselho. 

Brasllia, 14 de agosto de 1989. -José Pas· 
sos Porto, Presidente em exerCido -António 
Carlos Nantes de Oliveira, Conselheiro -Sara 
Ramos de Figueiredo, Conselheira- Vanden· 
bergue Sobreira Machado, Conselheiro---- Wl
Uiam Sérgio Mendonça Dupin, Diretor-Execu
tivo do Prodasen. 
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1.1-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 
1.2.1-0fidos do Sr. 1' Secretário 

da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado F~ 

dera/ autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Decreto Legislativo n~' 

28/89 (n9 157/86, na Casa de origem), que 
aprova o texto da convenção destinada a 
evitar a dupla tributação e a Prevenir a eva
são fiscal em matéria de lmposto sobre 
a Renda entre o Governo da República Fe
~rativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Popular da Hungria, celebrado em 
Budapeste, em 20 de junho de 1986. 

-Projeto cJe Decreto Legislatiyo n' 
29189 (n• 163/86, na Casa de origem), que 
aprova o texto do Protocolo de Prorroga· 
ção do Acordo sobre o Comércio Interna· 
clonai de Têxteis (Acordo Multifibras), assi
nado em Genebra, em 30 da setembro 
de 1986, que inclui as Conclusões do Co
mitê de Têxteis adotadas em 31.de jUlho 
de 1986. 

-Projeto ele_ Decreto Legislativo n~ 
30/89 (n9 44189, na Casa de origeffif. que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Económica celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República SocialiSta da Thecoslová· 
quia, em Brasília, 11.m 12 de maio de 1988. 

-Projeto de D.ecreto Legislativo n? 
31/89 (n? 59/89, na Casa de origem), que 
aprova o texto das emendas à Convenção 
da Organização Internacional de Teleco
municações Marítimas por Satélite -.ln-

SUMÁRIO 

marsat e ao seu Acordo "Operacional, ado
tadas pela 4' Assembléia das Partes lnmar· 
sat, realizada em Londres, de 14 a 16 de 
outubro de 1985. - · 

-Projeto de Decreto Legislativo n 9 

32/89. (n? 61/89, na Casa de origem), que 
aprova o texto do Acordo df! Cooperação 
Técnica celebrado entre 9 Governo da R~ 
pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Paragu~i. em 27 de outu· 
bro de 1987. · 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 

33/89 (n~" 64/89, na Casa de origem), que 
aprova o texto do aco_rdo que cria uma 
Comissão Mista entre o UõVemo da Repú· 
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República Togolesa. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 
34/89 (n' 73189, na Casa de origem), que 
aprova os textos do Convênio de CoOpe
ração para a realização de obras previstas 
no estatuto.de Realizaçáo do Centro Histó
ria de .João Pessoa, e do seu protocolo 
anexo d:fu'espondente ao Financiamento 
de Obras para o Ano de 1988, celebrado 
entrej)_G.o.y_e_m.o da· República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino da Espa· 
nha, em Brasília, em 26 de abril de 1988. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 
35189 (no 74/89, na C:Casa âeorigem), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Ecortôrnica entre o GóVémo dã ·República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Argelina Democrática e Popular. 

Í .2.2--Panocer 
Referente à seguÚJte matéria: 
- Pfojeto de Lei do DF n"' 36/89, Qtie 

dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito 
Federal, de bens de valor cultural. 

1.2.3- Comunicação da Presldên· 
da 

-Prazo para apresentação de emendas 
ãOS.Projetos de Decreto Legislativo n'?"õ 28 
a 35/89, lidos anteriormente. · 

1.2.4 - Olidos 
-N9 49/89, do Presidente da Comissão 

de Constituição, Justiça e Odadania. co
municando a rejeição do Projéto de Lei 
do Senado n~ 61/89, que dá nova redação 
ao art. 234 do C&tigo Penal (Decreto-lei 
n~> 3.914, de 9 d~ dezembro de. 194f), 
adaptando-se às prescrições. do § 4~ do 
.art. 227 da Constitutção FederaL 

- N~' 50/89, do Presidente da Comissão. 
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, c o-_ 
municanào a. ap~ovação do Projeto de. Lei 
doSenadon"'156/89,que dánovaredação 
.aos artigos 665 e 666, da Consolidação 
·das Leis do Trabalho, dispondo sobre fé
rias e remuneração da juízes dassistas 
temporários. -

- N~' 51/89, do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, co· 
munlcando a aprovação do Prc_>jetp _de _Lei 
do Senado n"' 85/88, que declara nulas as 
provas obtidas ineâlante o emprego de to r· 
tura. 

t .2.5 -Comunicação da Presidên-
da - ·-

Prazo de .72 horas para interposição de 
recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetas de Lei do 
Senado n"?S 85/88, ô 1 e 156/89, sejám apre~ 
ciados pelo Plenário. 

1.2.6..:.... DisCurSos' do Expedfe.íte · 
SENADOR MIÍR/0 fti4L4 - Composi

ção nacional do Partido DemocráticO Tra· 
balhista. Acusações ao Partido Democrá· 
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PASSOS I'()RTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

tico Trabàlhisi:.a pela falta de um plano de 
governo. Obras prioritárias no Governo do 
Dr. Leonel Brizola. 

SENADOR MARCO MAROEL- Ques
tões tratadas na reunião, em Brasília, pelos 
ministros da cultura dos países da América 
Latina e do Caribe. 

1-2-7-Leitum de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 263/89, 

de autoria do Senador Mauricio Corrêa, 
que dispõe sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os seg
mentos étnicos nacionais e dá outras pro
vidências. 

1.2.8- RequerimeD.to 
- N9 463/89, de autoria do Senador 

João Lyra. solicitando licença para trata
mento de saúde no periodo de 28--8-89 
a 12-9-89. Aprovado. 

!3-0RDE'M bo DIA 
Proposta. de Emend,a à Constituição n9 

1, de 1989, de autoria do Senador João 
MenezéS e -outros :Senhores Sena.<iQres,. 
que altera _os prazos f!stabelecido's no § 
6? -do art.. 14, para desiilçompatibilização' 
do PreSidente da ReP.úb!ic;a, dos Governa
dores de Estado,.do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada por falta de quo
rum. 

Redação final (ofereçida pela Comissão 
Diretora e_m seu Pm:eter_n~ 166, de 1989), 
do Projeto de ResoluçãQ n9 62, ·de 1988, 
de iniciativa da cOiniSsãci Diretora;qUe_in;~. 
tituí a QratificãÇaO de-Natal~ .Aprôvãda. A 
promtilgaçâo. - _ : • ' _ -

'. 

PPEDIENTE 
CENTIIII !IÚRCQ DO--FEDERAL 

Dl4llio DO COMIIIEUO NACIONAL 
Impresso sob a,responubtllcqde .da Meu do Senado Fedenl 

ASSINATURAS 

Scntestral ......... -······-·-· .. ·· ,_, __ . ~ .. ,- ...... ,.·-·:·-· -·.N~ 17 ~ 

Exemplar Avulso ............................................ --.. NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei__da Câmara_n9 76, de 1988 (n~ 844/88, 
na -casa de oiigerh), de 1iifdativado Senhor· 
Presideriie da República, Ciue altera dispo
sitivo da Lei n9 6265, de 19 de novembro 
de 1975, que. dfspõe sobre o ensino no. -
Exército, Aprovado. À Câmara dos Depu
tados. 

Projeto de Lei do DF n"- 38, de 1989, _ 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que cria a Secretaria do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providênciaS. DiscusSao ~encerrada, flc8rí- · 
do a votação adiada por falta de quorum. 

Péojeto de Lei do Senado n9 163, de 
1989 - Corhplementar, de autoria do Se
nador Fernando_ Henrique Cardóso, que. 
deline, na forma da alínea a do inciso x 
do arl 155, da ConstituiÇão Federal, os 
produtos seml-elabc;>rados _que podem ser 
tributad~~lo_s Es_!?I,Egs_f!. D~trito _F~d~~al 
quando- de sua exportação para o exterior. 
Ciiscusssão encerradtJ, fiCarido a votação 
adiada por falta _de quorum 

Projeto de Resolução n9 55, de 1989 
(apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econõi'Í1icos como conclusão de seu Pare
cer n9 168, de 1989), que autOriza a Com
panhia do Metrppolitano de São Paulo a 
contratar.op~r~~o,de qéd_ito no valor cor
respondente,, em . cr~zados novos, a 
1.135,757,94 BTN, junto à Caixa Ecónô
mica FederaL Discussão enCerrada, fican
do a vOtação adiada por faità de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do 
Dia 

.-Si!:flAÍ50R ÁUREO MEL/..0 - Pro
leto de lei d~_sua aHtg_rt; ctue_ i5enta do 
Imposto sobre Produ_tos Industrializados as. 
sai das de veículos automotores,. máquinas, 
equipamentos, bem como de suas partes 
e peças separadas, quando destinadas à 
utilização nas atividades dos Corpos de 
Bombeiros, em todo território nacional. 
·Criação no Distrito Federal do Palâcí_o da 
Cultura 

-SENADOR NELSON WEDEKJN
Construção de pont:e Sobre O -rio Paperi· 
Guaçu,ligando o Estado de Santa Catarina 
à Província ãrgeiltina de Missiones. 

-SENADO!UUTJfHY MAGALHÃES'-~ 
Cobrança tJE". imposto ~bre a- ostentação 
dariq~~-
~ 1.3-2 ~Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 
2-ATO DO PRESIDENTE DO SE

NADO FEDERAL 
-N•225/89 
3-PORTARIA DO PRIMEIRO SE

CREITARIO DO SENADO FEDERAL 
-N•45/89 
4 -'PORTARIA DO DIRETOR-GE-

RAL DO SENADO FEDERAL. ~ 
-N' 37189 

~ 5-MESA DIRETORA 
6-liDERES E VICE-lioERES DE 

PARTIDOS 
i- COMPOSIÇÃO DE COMIS

SÕES PERMANENTES 

Ata da 126~' Sessão, 6 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

... ' ·Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Nabor Júnior 
Às 14 horas e ·30 minutos, Aêham-se pre

sentes os Srs. Senadores ... - · -
Mário Mala -AI~ B~rra- Nabor Jú

nior- Leopoldo Peres......:.. Almir Gabriel --=--

Jarbas PaSsarinho~ Alexandre Costa-- Rai
mundo Ura-:-_Mar_co ~ciel-Ney M_aranhão 
- Divaldo Suruagy- Francis.co Rollemberg 
-Jutahy Magalhães- José _lgnácio Ferreira 

-Itamar Franco- Alfredo Campos- Fer
nando Henrique Cardoso-Jrapuan Costa Ju-. 

·nioí- -Maurício Corrêa - Mendes Canale 
~ Nelson Wedekin -José f'ogaça. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 22 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inidamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 '? Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

Expediente 

Ofícios 
DOSR.1•SECREI'ÁRIODA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando a revisão do Senado Fe
deral autógrafos dos seguintes projetos. 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

1'1• 28, DE 1989 
(1'1•157/86, na Câm..., dos Deputados) 

Aprova o texto da COnvenção desünada 
a Evitar a Dupla TributaçJo e a Prevenir 
a Evasão Fiscal em matén"a de ImpOstos 
sobre a Renda entre o Oovemo da Repú
blica Federativa do BrasJ1 e o GOverno 
da República Popular ckJ Hungria, cele
brada em Budapeste, em 20 de junho 
de 198~ assiri1 como -õ Protocolo, acor-
cfado no mesmo local e dati!, que a inte
gra. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto da Conven
ção destinada a Evitar a Dupla Tributação e 
a Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de 1m
posto sobre a Renda entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Re~ 
pública Popular da Hungria, celebrada em Bu
dapeste, em 20 de junho de 1-986, assim como 
o Protocolo, acordado no mesmo locaLe data, 
que a integra 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 508, DE 1 986 

Excelentíssimos Sen_hores Membros dq 
Congresso Nacional: _ _ . 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, inciso I, da ConStituição Federal, tenho 
a homa de submeter à elevada consideração 
de V. fx.S; acompanhado de exposlção de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Rela,
ç:ões Exteriores, 6 texto da Convenção desti
nada a Evitar a Dupla TributaÇão e à Prevenir 
a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre 
a Renda entre o GOverriO da República FedEi-_ 
rativa do Brasil e o Governo da República Po
pular da Hungria, celebrada em Budapeste, 
a 20 de junho de 1986. . 

BrasOia, 2 de setembro de 1986. ~ José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO DPFfCAIIDE· 
IIISRQ213/EF1N·L.J5, DE 28 DEAGOSro 
DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ES· 

~ ~ TADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Sua _ExCelência- 6 senhor--
Doutor José Samey, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência o textQ da Convenção destinada a 
Evil:aJ;' a Dupla Tributação e a Prevenir a Eva
são Fiscal em matéria de Imposto sobre a 
Ren:da, firmada em Budapeste, dia 20 de junho 
do ano corrente, pelo Brasil e pela Hungria. 

2. Foi a conve-riÇâo negociada segundo 
os princípios por que habitualmente se pau~ 
tam acordos do gênero. Estabeleceram-se, as
sim, cláusulas que, permitindo o abrandamen
to de certas normas da legislação tributária 
de um e de outro Estado, terão incidência 
reciproca de dividendos, juros e royallfcs~_co!l
tribuindo, dessarte, para fomentar os flu
xos de investimento e para facilitar a circulação 
de capitais entre os dois países. 

3. Proporcionará a convenção, por outro 
lado, condições mais vantajosas às atividades 
das_ companhias aéreas e das empresaS de 
navegação, demais de favorecer a mútua pres
taÇãO-de serviços pelos profissionais liberais 
de ambas as nações. 
~ 4. Merece registro e estímulo. adicional que 
a ConvençãO -trará, ainda, -á Um -relaclonamen~ 
to mais estreíto nOs domínios da educa~.o. 
dos desportos, das artes e da cultura em geral 
ao remover obstáculos que se antepunham 
a um ~ntercâmbio màls inten-So de professores, 
estudantes, desportistas e artistas. 

5. Nessas condições, Senhor Presidente, 
permito-me submeter-lhe projeto de mensa
gem ao CongreSso Nacional para qUe Vossa 
.~s:.~lência, ~ Q~ a~rdo, encaminhe o texto 
do anexo ato intemacionijl_à. consideração do 

- ~oJ:Ier_ Legis1al;ivo. , 

ARTIGO I 
· Pessoas Wsadas 

A presente Convenção aplica-se às peSsoãs 
residentes de um ou de ambos os Estados 
Contratantes. 

ARTIGOD 
Impostos VJSados 

1. Os impostos aos quais se aplicam a 
presente ConvençãO são: 

a) no caso do Brasil: 
- o imposto fedei-ai Sobre a renda, com 

exdusão do imposto suplementar de renda 
e do imposto sobre atividades de menor im· 
portànda (doravante referido como "imposto 
brasileiro"); 

b) no caso da República Popular da Hun-
gria: 

I) os impostos sobre a renda; 
fi) os impostos sobt;e o lucro; 
ffi) o imposto especial de sociedades; 
VI) a contribuição para desenvolvimento 

comunal da população cobrada com base nos 
impostos sobre a renda; 

V) a c·ontribuiÇ:ão da cidade e da comu· 
nidade; 

VI) o imposto sobre disbibuiç:ão de dividen· 
dos e lucros de sociedades comerciais, (Dora
vantes referidos como "imposto húngaro".) 

2. A ConvehÇão apliCa-se também a 
quaisquer impostos idênticos.ou substancial· 
mente semelhantes que forem introduzidos 
após a data da sua assinatura, seja em adição 
aos impostos acima mencionados, seja em 
sua substituição. _As a_utoridad~s competentes 
dos Estados notificar-se-ão mutuamente de 
quaisquer modificações significativas que te· 
nham ocorrido em suas respectivas legisla
ções tributárias. 

ARTIGO lU 
~ De[_mições ·qeta[s 

Aproveito a oportunidade para. renovar a 
Vos_sa Excelência, Senhor Presidente, os pro

-testes do meu mais profundo respeito. -R o-- . 
berto Costa deAbreu_Sodré. 

1. Na p~erite Convenção, a não_ ser que 
o contexto {~ponha interpretação diferente:_ 

a) 3 o termo "Brasil designa o território da 
República Federativa do Brasil, Jsto ê; a teria 
firme continental e insular e respectiVo espaço 

CONvENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O~ GOVERNO DA 
REPÚBUCA POPffiAR DA HUNGRIA 

DESTII'IADA A EVITAI< A DUPLA 
1RIBill AÇÃO E PREVENIR A 

EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE 
IMPOSTO SOBRE A RENDA 

· ~ -ãéi'eo, berri corno o mar territorial e o leito 
e subsolo desse mar, inclusive o esPaço aéreo 
acima do mar_ territorial, dentro do qual, em 
conformidade ,com o Direito Internacional e 
Com as leis brasi:leiras, o Brasi:l possa exercer 
·seus direitos; -

b) otermo-"RepúblicaPopu!arda Hungria", 
·quando empregado num sentido geográfico, 

_ designa o território da República Popular da 
. Hungria; 

O GOverno da RepúbliCa Federativa doBra~ c) o terffiô ''riadonaiS" designa: 
sil e_ r- todas as pessoas tisicas que possuam 

O Governo- da República Popular da Hun~ a nacionalidade de um Estado Contratante; 
gria, II- todas as pessoas juridicas, sociedades 

Desejando concluir uma Convenção desti~ _ de pessoas e associações coristituídas de 
nada a evitar a dupla tnbutação·e prevenir' acordocornaleglslaçãoemvigornumEstado 
a evaSão fiscal em matéria de impostos sobre . Contiéitante; - -
a renda, · d) as expressões "um Estado Contratarite/' · 

E_a_inda desenvolver e facilitar ~ suas rela- .. e "o outro Estado Contratante" designam o 
ções econômicas, 

Acordaram o seguinte: 
Brasil ou a República Popular da Hungria, con~ 
soante o contexto; - - -
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e) o termo "pessoa" compreende uma pes
soa física, uma _seçiedade oiJ qualquer outro 
grupo de pessoas; 

f) o termo "sociedade" de.$igna qualquer 
pessoajuridlca ou qualquer entidade que, para 
fins tributários, seja considerada como pessoa 
juridica; 

g) as expressões "empresa de um Estado 
Contratante" e "empresa do outro Estado 
Contratante•• designam, respectivamente, 
uma empresa explorada por um residente de 
um Estado contratante e uma empresa explo
rada por um residente; do outro Estado Contra
tante; 

h) a expressão "tráfego internacional" de
signa qualquer transporte efetuado por um 
navio ou aeronave explorado por uma empre
sa cuja sede de direção efetiva esteja situada 
em um Estado Contratante, exceto quando 
o navio ou a aeronave seja explorado apenas 
entre lugares situados no outro Estado_Contra
tante; 

1) a expressão ·~a_utoridade competente" 
designa: • -

I-no caso do Brasil: o Ministro da Fazen
da, o Secretário da Rec_elta Federn1 ou seus 
representantes autorizados; 

H-no caso_ da República Popular da Hun
gria: o Ministro da Fazenda ou seu represen
tante autorizado. 

2. - Para a aplicação da presente Conven
ção por um Estado Contratanre;-qualquer ex
pressão que não se encontre de outro modo 
definida tem_o sentido que lhe_,katrlbuído peal 
legis1ação desse Estado Contr-atante relativa 
aos impostos que são objeto da presente Con
venção, a não ser que o contexto imponha 
uma interpretação diferente. 

ARTIGO IV 
Domicílio Fiscal 

1. Para os fins da presente Convenção, a 
expressão "residente de um Estado contra
tante" designa qualquer pessoa que, em virtu· 
de da legislação dess_e Estado, está aí sujeita 
a imposto em razão do seu domicf(lo, da sua 
residência, da sua sede de cfir.esão ou de qual
quer outro criténõ d.e nªtYr~ análoga. 

2. Quando, por força do disposto no pará
grafo 1, uma pessoa física for residente de 
ambos os Estados Contratantes,_ a situação 
será_ resolvida como segue;. . _ _ _ ~ 

a) será considerada residente do_ Estad9 
Contratante._erri que disponha de uma habita
ção permanente; se dispuser de_ uma_h~ita
ção permanente em aml;los _os Estados Con
tratantes, serâ considerado r~sjdente do Esta
do Contratante com o qual suas re_lações fami
limes e económicas sejarn mais estreitas ( cel)· 
tro de interesses vita[s); 

b) se o Estado Contrat?flte em _que tenha 
o centro de seus .interesses vitais nãq~ puder 
ser determinado, ou se _não _dispuser de uma 
habitação permanente.em f\enhum dos Esta
dos co·ntratantes, será considerado residente 
do Estado Contratante em que pennane-cer 
de forma habitual; 

c) se permanecer de forma habitual em 
ambos os_ Estados Contratantes ou se não 
pennanecer de fonna habi~ªL _em_ nenhum 

deles, será considerada residente do .Estado 5. Uma empresa de wn Estado _ContraM 
Contratante de que for nacional; _ tante não será. cons.id~rad.;l <::Omq_ ten.do .um 

d) se for nac::ional de ambo~ os Estados - estabelec_imento permanente no ·outro EStado 
Contratantes ou se não for nacional de ne- .. Contratante pelo simples fato de exer<::er a sua 
nhum deles, as autoridades competentes dos ativldade nesse outro_ Estac;lo_ por intermédio 
Es@.do$ Contratantes resolverão a questão de de um corretor, de um comissârio-9.eral ou 
comum acordo, - -- - de qualquer oUtro agente que· Qcize de um 

3. Qu~do, em virtude das disposiÇões do status independente, desde que essas pessoas 
parágrafo 1, uma pessoa que não seja uma atuem no âmbitO nonnal de suas atividades. 
pessoa fisica for residente de ambos os Esta~ 6. . O fato de uma sociedade residente de 
dos ContratanteS será considerada residente um Estado COritratante conttolar ou_ser conR 
do Estado Contratante em que estiver situada trolaclo por uma sociedade r~Sidente do outro 
sua sede d~ çlifeÇ~O ~.fe!l~~; --- . Estado Contratante ou que exerça sua aliviR 

ARTIGO V 

Estabelecimento Permanente 

__ J. Parã oS ~ns di presente-CõnvEmção, a 
expressão .. estabelecimento permanente" de

. Signa uma instálação fixa de negócios em que 
a empresa exerce tbd~ 011 ·parte da sua ativi-
dade. . _ ·-

2. A expressão "estabelecimento perma-
nente" abrange especificamente: 

a) llro<l ~ed<::: de direção; 
b) uma sucursal; 
c) um escritório; 
d) uma fábrica; 
e) uma oficirl-3; 
f) umá mina,_ uma pedereira Ou quali:Juer 

outro local de extração de recursos nÇtturais; 
_ g) um canteirç de con~~o ou de instala
ção ou de montagem, cuja duraÇâá -_~ceda 
6 meses-: -

3. A exPreSsão "estâbeleçimeOto perma
nente" não compreende: 

a) a u:til~ção de instalações unicamente 
para fins de armazenagem, exposfção ou en
trega de bens ou mercadorias pertencentes 
à empresa; 

b) a manutenção- de um estoque de bens 
gu_ mer<::~~o!1as pertencentes à empresa uni
camente-p-ara fins de armai.engem, exPOsição 
~u entrega; 

c) a manutenção d~ um estoque _de bens 
~õU merCadorias pertenc:énteS à empi'esá uni
camente para fins de tranSformação por outra 
empresa; · 

d} a manutenção de uina instalação fixa 
de negócios UJ1icamente para fins de comprar 
b~ns ou me_rcãâorias·, oU obter ínfomiações 
para a erripfeSii; - ~ r - --- • ~ ' 

e) a riianutenÇiiO de unia ir1stalitção de ne
gócios _un!camente para fin's de publicidade, 
fornecimento- de inforrnaçõe's; PeSQtiisaS cien
tificas ou atividades an~logas _que te_ribaffi Cã:
ráter prep_aratõrio Ou aUxiliar pa"ra a emprisá 

4. Unla pessoa que atue num Estado Con
trataiite Por conta de uma empresa do outro 
Estado Contratante_- e desd_e que não seja 
um agente que goze de um status indeperi
dente ao qual se aplica o parágrafo 5 - será 
_considerada como estabelecimento perma
_nente no primeirO Estado-sertlver, e exercer 
habitualmente nesse_ EStadoi aútOrldade para 
conduir contratos em nome da empresa, a 
não ser. que suas_ atividades sejam limitadas 
à compra de bens ou mercadorias para a emR 
presa. 

dade nessciOutro Estado (quer seja por intei'~ " 
médio de um estabelecimento permanente, 
quer de_ outro rnodo) não s_erá, por si Só, bag-. 
tante para fazer de qualquer dessas socieda
des estabel_ecjm_r;::n~ penna!1e!lte da:.outr~. 

ARTIGO VI 

Rendimentos de B_ens Imobiliários 

1. os-rendimentos çle bens imobmários;:, 
incluindo os rendimentos de explorações agri
cclas ou florestQis, são tributáveis no Estado 
Contratante erri que esses bens estiverem si~ 
tuados. · 

2. a) Com ressalva do disposto nªs alí·_ 
neas b e c,- a expressão .. bens imobUiários" 
é definida de_ acordo com a legislação do Esta
do Contratante em que os bens em questão 
estiverem situado~; _ 

b) a expressão c-ompreende_em qual(Juer 
caso os acessórios da propriedade imob~iária, 
o gado e o eqWpamento utilizados n_as.explo

~ rações agrícolas ~ florestais, oS dire_itqs a que 
se aplicam as disposições do direito privado 
relativas à proPriedade territorial, o usufruto 
de bens imobiliários e os direitos a pagamen
tos variáveis ou_ftxos pela exploração ou con
cessão da exploração de jazidas minerais, fon
tes e outros recursos naturais; 

c) os navios e aeronaves n.ão sãp c.onsiQe· 
rados bens irnobiliârios. 

3r' -0 disposto_nõ § _1_9 aplica-se aos rendi
mentos prOveriientes da e}{ploração <:lireta, da 
locaÇão ou do arren®mento, assim Comp,de 
qualquer outra forma de exploração_de bens 
irnobUiários. 

4. O disposto nos §§ 19 e 39 aplica-se igual
mente aos rendimentos provenientes de bens 
imobiliários de uma empresa e aos rendimen
tos de bens imobiliários que sirvaro para o 
exercido _de profissões indepepdent~ 

ARTIGOVU 

Lucros das Empresas 

1. Os lucros d~ uma empfesa de um Esta
do Conttat.ante _só são- tn'butáveis nesse Esta .. 
do, a nãO ser que a empresa exerça sua alivi-· 
da de no outro Estado Contratante por meio
de um estabelecimento permanente ai-sib,Jâ
do. se a ·empresa exer<::er sva ativid_a~e ·na 
forma indicada, seus lucros são tributáve[s no 
outro ESf.ãdo~ mas unicamente na medida em 
que forem atribuiveis a esse estabelecimento 
permanênte. 

2. Com a ressalva do disposto QO. f39, 
-quando uma empresa· de um Estado Contra
tante_ exercer sua alividade no outro Estado 
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Contratante por meio de um estabelecimento 
permanente aí situado, serão atribuídos. em 
cada Estado Contratante a esse estabeleci· 
mento permanente os lucros que obteria se 
fosse uma empresa distinta e separada exer~ 
c:endo atividades idênticas ou similares em 
condições idênticas ou similares e transacio
nando com absoluta independência com a 
empresa de que é estabelecimento perma
nente. 

3. ~ Na determinação dos lucros de um es .. 
tabelecimento permanente é permitido dedu
zir as despesas que tiverem sido feitas para 
a consecução dos objetivos do estabelecimen .. 
to permanente, incluindo as despesas de dire
ç:ão e os encargos gerais de administação as· 
sim rea1izac;los. 

4. Nenhum lucro será atribuído a um esta
belecimento permanente pelo fato da simples 
compra, por este estabelecimento permanen
te, de bens ou mercadorias para a empresa. 

5. Quando os lucros compreenderem ren .. 
dimentos tratados separadamente em outros 
artigos da presente Convenção, as respectivas 
disposições não serão afetadas pelas deste 
artigo. 

ARTIGOVID 
Navegação Mar!tima e Aérea 

I. Os lucros provenientes da exploração, 
no tráfico internacional, de navios ou aero· 
naves s6 são tributáveis no Estado Contratante 
em que estiver situada a sede da direção efeti
va da empresa. 

2. Se a sede da direção efetiva da empresa 
de navegação maritima se situar a bordo de 
um navio, essa sede consíderaRse situada no 
Estado Contratante em que se encontra o por
to de registro desse navio ou, na ausência 
de porto de registro, no Estado Contratante 
de que é residente a pessoa que explora o 
navio. 

3. O disposto ilo parágraFo 1 apli-CaRSe 
também aos lucros provenientes da partici
pação 'num consórcio, numa exploração em 
comum ou num orgarUsmo internacional de 
exploração, 

Quando: 

ARTIGO IX 
Empresas Associadas 

a) uma empresa de um Estado Contratante 
participar, direta ou indiretamente, da direção 
controle ou capital de uma empresa do outro 
Estado Contratante; õti -

b) as mesmas pessoas participarem, direta 
ou indiretamente, da direção, controle ou capi~ 
tal de uma empresa de um Estado Contratante 
e de uma empresa do outro Estado Contra .. 
tante, e, em ambos os casos, as duas empresa 
estivérem ligadas, nas suas relações comer
ciais ou fmanceiras por condições aceitas ou 
impostas que_ diftram das que seriam estabe
lecidas entre empresas independentes, os lu
cros que, sem essas condições, teriam sido 
obtidos por uma das empresas, mas não o 
foram por causa dessas condições, podem 
ser incluídos nos lucros dessa empresa e tribu
tados como tais. 

ARTIGO X 
Dividendos 

1. Os dividendos pagos por uma socie· 
dade residente de um Estado Contratante a 
um residente do_outro Estado_ Contratante são 
tributáveis nes-Se Outro Estado. 

2. Todavia, esses dividendos podem tam
bém ser tributados no Estado Contratante de 
que é residente a Sociedade que os paga e 
de acordo com a legislação desse Estado, mas 
se_ a pessoa que os receber for a beneficiária 
efetiva dos dividendos o impostó -asslm esta
belecido não poderá execeder 15% do mon
tante bruto dos dividendos. 

Este p&ágrafo não afetará a tributação a 
sociedade com relação aos lucros que deram 
origem aos dividendos pagos. 

3. O termo "dividendos", usado neste arti
go, designa os rendimentos provenientes de 
ações, ações ou direitos de fruição, ações de 
empresas mineradoras, partes de_ fundador ou 
outros direitos de participação em lucros, com 
exceção de créditos_. bem como os rendimen
tos provenientes_ de outras participações de 
capital assemelhados aos _rendimentos de 
ações pela legislação tributária do Estado de 
que é residente a sociedade que os distribui. 
- 4. O disposto nos p8rágrafos 1 e 2 não 
se aplica se o beneficiário efetivo dos dividen
dos, residente de um Estado Contratante, tiver, 
no outro Estado Contratante de que é reSi
dente a Sociedade que paga os dividendos, 
um eStãbE:leCúnento permanente a que estiver 
efetivamente ligada a participação geradora 
dos dividendos. Neste caso, aplica-se o dis
posto no" Artigo Vil. 

5. _Quando um residente da República po
pular da Hungria tiver um estabelecimento 
permanente no Brasil, este estabelecimento 
permanente poderá aí estar sujeito a um im
posto retido na fonte de acordo com a legisla

- ção brasileira. Todavia, es$e impOsto não po
derá exceder 15% do montante bruto dos lu
croiÇ desse estabelecimento permanente de
terminado após o pagamento do imposto de 
sociedade referente a esses lucros. 
- -õ. QUandO unia sociedade residente de 
um EStado Contratante receber lucros ou ren
dimentos provenientes do outro Esfado Con
tratante, eSse Ot.itrõ EStado" rião -pOderá cobrar 
nenhum imposto sobre os dividendos pagos 
pela sociedade, exceto na medida ein -que es
ses dividendos forem pagos a um reSidente 
desse outro Esfado ou _na medida em que 
a participação geradora os dividendos estiver 
efettvamente_ligada a_um estabelecimento 
pe-rmanente ou a uma instalaÇão fixa situada 
nesse outro Estado, nem sujeitar os lucros 
rlão distribuídoS da sociedade a um imposto 
sobre lucros não distribuídos, mesmo se os 
dividendos pagos ou os lucros não distribuí
dos consistirem, total ou parcialmente, em lu
cros ou rendimentos provenientes desse outro 
Estado. 

7. a limitação da alíquota do imposto pre
vista nos parágrafos 2 e 5 não se aplica aos 
dividendos ou lucros pagos ou remetidos an
tes do término do terce[ro ano calendário se
guinte ao ano em que a Convenção entrar 
em vigor: 

ARTIGO XI 
Juros 

1. Os juros provenientes de um Estado 
Contratante e pagos a um residente do outro 
Estado Contratante são tributáveis nesse outrO 
Estado. 

2. Todavia, esses juros podem também 
ser tributados no Estado Contratante de que 
provêm e de acordo com a legislação desse 
Estado, mas se a pessoa que os receber for 
o beneficiário efétivo dos juros o imposto asR 
sim estabelecido não poderá exceder: 

a)· 10% no ·que concerne aos juros de em
préstimos e ciéditos concedidos por um ban
co, pot um· período de __ no mínimo 8 anos, 
ligados à venda_de_equipamentos industriais 
ou ao estudo, à instalação ou ao fornecimento 
de unidades industriais ou científicas, assim 
como a obras públicas; 

b) 15% do montante bruto dos juros em 
todos os demais casos. 

3. Não obstante o disposto nos paiágrafos 
1 e 2, os juros pr~enien!_es de um Estado 
Contratante_ e -recebidos. _ _ . 

a) peta GoVerno do outro EStado Contia-_ 
tante inc::lusive autoridades locais desse outro 
EstadO; - -

b) pelo Banco Central desse outro Estado 
Contratante; ou 

c) por qualquer institÚfção financeira de 
propriedade exclusiva desse Governo. · 

4. O termo "juros", Usado neste artigo, de
signa os rendimentos de títulos da dívida públi
-ca, de titulas ou debêntures, acompanhados 
_ou não de garantia hipotecária ou de cláusula 
de participação nos lucros, e de créditos de 
qualquer natureza, bem como outros_ rendi
mentos que, pela legislação tributária do Esta
do Contratante-de que provém, sejam asseme
lhados aos rendimentos de importâncias em
prestadas. 

5. O disposto nos parágrafos 1 e 2- não 
se aplica se o beneficiário efetivo dos juros, 
residente de um Estado Contratante, tiver no 
outro Estado contratante de que provenham 
os juros um estabelecimentO permanente ao 
qual se ligue efetivamerite- o-crédito gerador 
dos juros. Neste caso, aplica-se o disposto 
no Artigo VIl. 

6. A limitação estabelecida no parágrafo 
2 não se aplica aos juros Provenientes de um 
Estado Contratante e pagos a um estabele· 
dineritQ permanente de uma empresa do ou
tro Estado Contratante situado em um terceiro 
Estado__ 

7. Os jurOs -são-OOTi:Siderados Provelifentes 
de um Esta,do Contratante quando o devedor 
for esse pr6p"rio Estado, uma sua subdivisão 
política, uma autoridade local ou um residente 
desse Estado. No entanto, quando o devedor 
dos juros, residente ou não. de um_ Estado 
Contratante tiver num Estado Contratante um · 
estabele~ento permanente ou uma instala
ç_ão fom em relação com os quais haja sido 
contrai da a obrigação que dá origem aos juros 
e caiba a esse estabelecimento permanente 
o_u instalaç_ãq _fixa o pagamento desses juros, 
tais jureis serão considerados provenientes do 
Estado Contratante em que o estabelecimento 
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permanente ou a instalação fixa estiverem sl
tuados. 

8. quando, em conseqüência de relações 
especiais existentes entre o devedor e o benefi
ciário efetivo ou entre ambos e qualquer outra 
pessoa. O montante dos juros, tendo em conta 
o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele 
que seria a._c.oràado entre o dev~!=i9r e o ben~fi
dário efetivo na ausênc;ia de tais relações, o 
disposto neste artigo aplica-se apenas a este 
último montante mencionado. Neste CÇlSO, a 
parte excedente dos pagamentos será tribu· 
tável de acordo com aj~gislaçáo de cada Esta
do Contratante, tendo em conta as outras dis
posições da presente Convenção. 

ARTIGO XII 
Royalties 

1. Os ro)'illties provenientes de um Estado 
Contratante e pagos a um residente do outro 
Estado Contratante são tributáveis nesse outro 
Estado. . ... _ • . 

2 .. - Todavia, esses roya/üe_s podem ser tri
butados no EStado ContratM~- de que pro
vêm e de acordo com a legislação desse Esta~ 
do, masse a pessoa que os receber for o b_ene
fidâ:rfo efetivo dos ro~Jties o _i{nposto assim 
establecido não poderá exceder: 

a) 25% do montante bruto dos .royalties 
provenientes do uso ou da concessão do uso 
de ma~_ de inclústçia ou co_roérdo;__ _ 

b) 15% do montante bruto dos roya/ilf!s . 
em todos os demais casos. 

3.. O termo royalties, usado neste artigo, 
designa as remunerações de qualquer natu
reza pagas pelo uso ou pela concessão do 
uso de um direito ele autor. sobre uma obra 
literária, artística ou científica (incluindo os fil
mes cinematográficos, ffimes ou frtas de gra
vação de programas de televisão ou radiodi
fusão), de uma patente, marca de indústria 
ou comércio, desenho ou modelo, plano, fór
mula ou processo secretos, _bem como pelo 
uso ou pela concessão Qo uso de um equipa
mento industrial, comercial ou científico, ou 
por informações correspondentes à experiên
cfa adquirida no setor industrial, comercial ou 
cientifico. __ -·-- ", -·-- ___ _ _ 

4. OS royalfíes sào considerados prove
nientes de um Estado Contr~tante quando o 
devedor for o próprio Estado, uma sua subdi
visão política, uma autoridade local ou um 
residente desse -Estado. Todavia, quando o 
devedor dos roya/fies, seja ou não residente 
de um Estado Contratante, tivef num Estado 
COntratante um estabelecimento permanente 
ou uma instalação foca em relação com os 
quais haja sido contrafda a obrigação de pagar 
os royalties e caiba a ess~e estabelecimento 
permanente ou instalação fixa o pagamento 
desses royalties,__ tais royaltieq_ serão. conside
rados provenientes do Estado Contrata~nte em 
que o estabelecimento permanente ou_a insta
lação fJXa estiverem situad,os. 

5. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não 
se aplica se o beneficiário~efetivo~dos rpyalties, 
residente de um Estado CQiltratante, tiver no 
outro Estado Cbntrátan.te de que provêm -os 
royalties um_ estabe1ecirilento permanente ao 
qual estão ligados efetivamente o direito ou . 

o bem que deu origem aos royalties. Neste 
caso, aplica-se o disposto no Artigo VII. 

6. quando, em conseqüência de relações 
~pedais existentes entre o devedor e o benefi
ciário_ efetivo ou entre ambos e qualquer outra 
pessoa, o montante dos royal.ties tendo em 
conta o uso, direito ou informação pelo qual 
são pagos, exceder àquele que seria acordado 
entre __ o devedor e o _beneficiário efetivo na 
ausência de tais relações, o dispOsto neste 
artigo aplica-se apenas a este último mon~ 
tante. Neste caso, a parte excedente dos paga
mentos será tributável de acordo com a legjs.. 
Jação de cada Estado Contratante, tendo em 
cóhta as outras-disposições da presente Con
venção. 

7. A limitaÇão d?l alíquota dO imposto refe
rida no parágrafo 2. b deste artigo não se aplica 
aos royalti~s pagos aii.tes do término do quinto 
anO calendário seguinte ao ano calendário em 
que· a ConVenção entrar e'm vigor quarldó tais 
roya/tle_5_ rorem pagos a um residente de um 
Estado Contratante que poSsua, direta ou indi
retamente, no míriimo 50% do capital com 
direito a voto da sociedade que paga os royal-ties.---------- ---- -- ·" · 

ARTIGO XIII 
Ganho de .Capital 

- 1~ Os ganhos provenien~es da alienaçã.Ó 
de bens imobiliários, definidos no parágrafo 

2 do Artigo VI, são tributáveis no Estado_ Con
tratante em que esses bens estiverem sitl,Ja
dos. 

2~- Os ganhos proVenientes da alienação 
de bens mobili~os que façam parte _do ativo 
de um estabelecimento permanente_ que uma 
empresa de um Estado Contratante tenha no 
outro Estado Contratante ou de bens rriobi
liárlos constitutivos de uma instalação fLXa de 
que um residente de _um Estado Cohtratante 
disponha no outro Estado Contratante para 
o exerclcio de uma profissão independente, 
incluindo os ganhos provenientes da aliena
ção desse estabelecimento permanente (isola
do ou com o conjunto da empresa) ou dessa 
instalação fixa, são tnbutáveis no outro Estado. 
No entanto, os ganhos provenientes_da aliena

-ção de_navios e .aeronaves_utn~ados no trá figo 
internacional ou de bens mobiliários pertinen
tes à _exploração de tais navios e aeronaves 
só são tributáveis no Estado Contratante em 
que estiver situada a sede d~· dtreção efeti~a 

_ da empresa. 
Os ganhos provenientes da alienação de 

quaisqUer outros bens diferentes dos mendo
nados nos parágrafos 1 e 2 são tributáveis 
em ambos os Estados Contratantes. 

ARTIGOYN 
ProDssões Independentes 

_1_._ .Os rendimentos_que um reSidente de 
um Estado Contratante aufere pelo exercido 
de .urna profissão liberal ou de outras ativida

-des independentes de caráter análogo só são 
tributáveis nesse Estado, a não ser que o paga
mento desses serviços ou atividac;les caiba a 
um estabel~cimer;lto permanente situado no 
outrOEstádQÇ_pntratante_ou a_ urna sociedade 
aí re_sjdente. N~sse cas9, qs _ r~ndimeptqs .$ãO 
tnbutáveis nesse outro 'Estado. 

2. .A expr_essão "profissão ·libera)_:_' abrange, 
em espedal, as _aiividadés_ independe_rites_ de 
çaráter ci~ntific;O,.~J~cnico, literário;--artístico, 
educativo. ou pedãgógico, bem coino às ativi
dades indepencJ.entes de médicos, advogados, 
engenfiEWO~. arqultetos, d~~tis~ ~ cõ~tado~ 
res. 

-ARTIGO XV 
Profissões Dependentes 

1. Com res-salva do_ disposto nos arts-. XVI, 
XVIII, XIX, XX e XXI, os salários, ordenados 
e outras remunerações similares que um resi
dente de um E.st.ado COntratante recebe em 
razâó de um emprego só são tributáveis nesse 
Estado, a não ser_que o emprego seja exercido 
no outro Estado Contratan~. Se o _emprego 
for aí exercido, as remunerações cOrreSpOn
dentes são tributáveis nesse outro Estado. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo 
1, as remunerações ciue-inn residente de um 
Estado Contratante recebe em razãõ de um 
emprego exercido no outrO Estãdo Contra
tante só são_ tributáveis no primeiro Estado .. , 

a) o beneficiário perrii.ariecer no oufro-Es
tado durante um período ou perfodoS-que-rião 
excedam, no total, 183 dias do ano fiscal con~ 
siderado; 

b) as remunerações forem- pagas por um 
emprégador ou em nome de um empregador 
que não sejn residente do outro Estado; e 

c) cO_ encargo das_remunerações_ não COU

ber a um estabelecimento permánente ou a 
uma instalação fLXa que o empregador tenha 
no outro Estado. 

__ 3. Não _obstante_ as disposições preceden
tes deste artigo, as remunerações recebidas 
em razão de um emprego exercido a bordo 
de um navio ou de uma aeronave explorados 
no tráfego internacional são tributáveis no Es
tado Contratante _em que estiver situada a sede 
da direção efetiva da empresa. 

ARTIGO XVl 
R~uneraçlJ~s_de Pfrt!fãCÇJ-

As remunerações de dfreção e outraS remU
nerações similares que um residente de um 
Estado Contratante recebe na qualidade de 
membro da diretoria ou de qualquer conselho 
de uma sociedade residente do outro Estado 
COhtratanté -sao tributáveis nesse outro Es-
tado. 

ARTIGO XVII 
Artistas e Desportistas 

1. Não r<>bstante o disposto nos Arts. XIV 
e XY, os rendimentos obtidos pelos profissio
nais de espetáculo, tais como-artistas de teatro, 
de cinema, de rádio ou de televisão e músicos, 
bem como pelos desportistas, -no exercício, 
nessa qUalid.::ide, de suas atiVidades peSsciãis, 
são tnbutáveis no E_~d_o _C0nliatiir1te em i:jue 
essas ativídades forem exerctdas. 

'2. Quànd6 os --ServiçoS -m-eríciOnádOs no 
paráQrafc;> 1 deste artigo forem fornecidos num 
Estado Contratante por unia empresa dó ou
tro Estado Confr'atánte, os rendimentos rece
Bidos -p'ela empiesa pelo fomeCinlento d~es 
servis;os são -fribu"táveis no pfimeji~ __ EStadO 
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Contratante, não obstante as outras disposi~ 
çóes da presente Convenção. 

3. Não obstante o disposto nos parágrafos 
1 e 2 deste artigo, os rendimentos nele men
cionados são isentos de imposto no Estado 
Contratante em que a atividadiâõ-profissiorlW 
de espetácu1o ou do desportista for exercida 
desde que esta atividade seja exercida dentro 
de um acordo ou ajuste cultural entre os Esta~ 
dos Contratantes. 

ARTIGOXVID 
Pensões e Anuidades 

1. Com ressalva do disposto nos parágra~ 
fos 2 e 3 do Art. -XIX, as pensões e outras 
remunerações similares que não excederem 
um montante equivalente a 3.000 dólares 
americanos em um ano calendário e as anui
dades que não excederem 3.000 d61afes ame
ricanos em um ano calendário, pagas a um · 
residente de um Estado COntratante, só São 
tributáveis nesse Estado. 

O montante das pensões ou das anuidades 
que exceder o limite acima mencionado é tri
butável em ambos os Estados Contratantes. 

2. No presente artigo: 
a) a expressão "pensões e outras .remune

rações similares" designa pagamentos perió
dicos efetuadoS em conseqüência de empre
go anterior ou a título de compensação por 
danos s_ofridos _em conseqüência de emprego 
anterior; 

b) o termo "anuidade" designa uma quan
tia determinada. paga periodicamente em pra
zos determinados durante a vida ou durante 
um período de tempo detenninado ou deter
minável, em decorrência de um compromisso 
de efetuar os pagamentos como retribuição 
de um pleno e_ adequado contravalor em di
nheiro ou avaliável em dinheiro (que não seja 
por serviços prestados). 

ARTIGO XIX 
Pagamentos Governamentais 

1. As remunerações, excluindo as pen
sões, pagas por um EStado Contratante, por 
uma sua subdivisão política ou autoridade lo
c:al a uma pessoa ffsjca, em razão de serviços 
prestados a esse Estado, subdivisão ou autori
dade só são tributáveis nesse Estado. 

Todavia, essas remunerações s6 são tribu
táveis no Estado Contratante de que o herlefi
ciário é residente se os serviços forem presta
dos nesse Estado e se o beneficiário das remu
nerações for um residente desse Estado que: 

a) seja um nacional desse Estado; ou 
b) não se tenha tomado um residente des

se Estado unicamente com a finalidade de 
prestar os s.ervíços. 

2. As pensões pagãs por uin EstadO Con
tratante, por uma sua subdivisão politica ou 
autoridade local, quer diretamente, quer atra
vés de fundos por eles constituídos, a uma 
pessoa física, em razão de~serviÇos prestados 
a esse Estado, subdivisão ou autoridade, só 
são tributáveis nesse Estado. 

Todavia, essas pensões só são tributáveis 
no outro Estado Contratante se o beneficiário 
for um nacional e um residente desse Estado. 

3. As. pensões pagas com fundos prove
nienteS da previdência social de um Estado 
Contratante a um residente do outro Estado 
Contratante s6 são tributáveis no primeiro Es
tado. 

4. O disp-Osto riOs arts. XN, XVI e xvrn apli
ca-se às remunerações e pensões pagas em 
r~o de serviços prestados no âmbito de uma 
atiVídade comercial ou industrial exercida por 
um Éstado Contratante, por uma sua -subdi
visão política o~ autoridade local. 

ARTIGO XX 
Professores e Pesquisadores 

Uma pessoa física que é. ou foi em período 
imeQiatamente anterior à sua visita a um Esta
do Contratànte, um residente do outro E:stado 
Contratante e que, a convite do primeiro Esta
do ou de uma Universidade, estabelecimento 
de enSino superior, escola, museu ou outra 
instituição cultural do primeiro Estado, ou que, 
cumprindo um programa oficial de intercâm
bio cultural, permanecer nesse Estado por um 
período não superior a dois anos consecutivos 
com o único f1m de lecionar, proferir confe
rências ou realizar pesquisas em tais institui~ 
_ções será isenta de imposto nesse Estado no 
que concerne~ remuneração que receber em 
conseqüência dessa atividade, desde que o 
pagamento dessa remuneração provenha de 
fontes situadas fora desse Estado. 

ARTIGOxxi 
Estudantes e Aprendizes 

i. Uma pessoa ffsfca que é, ou foi em pe-
ríodo imediatamente anterior à sua visita a 
um Estado Contratante, um residente do outro 
Estado Contratante e que permanec_er no pri
meiro Estado unicamente: 

a) como estudante de uma universidade, 
estabelecimento de ensino superior ou escola 
aesse primeiro Estado; ou 

b) como beneficiário de uma bolsa, sub
venção ou prêmio conced~dos p<?r uma orga
nização religiosa, de caridade, científica ou 
educacional, com o fim pijmordial de estudar 
óu pesquisar; ou 

c) como membro de um programa de coo
peração técnica organizado pelo Governo do 
outro Estado Contratante será isenta de im
posto no primeiro Estado, no que concerne 
às remessas provenientes do exterior para fins 
de sua manutenção, educação ou treinamen
to. 

2. Uma pessoa fisica que é, ou fofem perío
do imediatamente anterior à sua visita a um 
EStado Contratante, um residente do_ outro Es
tado Contratante e que permãnecer no primei
ro Estado com o único fim de estudar ou 
realizar _treinamento será isenta de imPosto 
no primeiro EstadO por um período não supe
rior a doiS anOs consecutivos no que concerne 
à remuneração que receber de emprego exer
cido nesse Estado, necessária para sua manu
tenção, educação ou treinamento. 

ARTIGOXX!l 
Outros Rendimentos 

Os rendimentõS de um residente de um 
Estado Contratante provenientes do outro Es-

tado Contratante e não tratados nos artigos 
precedentes da presente Convenção são tribu
táveis nesse outro Estado. 

ARTIGOXXIU 
--Métodos JMra Elkninar a dupla Tributaçiio 

A dupla tributação será eliminbda como se
gue: 

a) No Brasil: 
1. Quando um residente do Brasil receber 

rend.irnehtos que, de acordo com as dispo
sições da pre~~nte -Cçnvenção, possam ser 
tributadas na República Popular da Hungria, 
o Brasil deduzirá do imposto sobre a renda 
desse residente um montante igual ao impos
to sobre a renda pago na República Popular 
da Hungria. 

O montante deduzido não poderá, contudo, 
exceder a fração do imposto sobre a renda, 
calculado antes da dedução, correspondente 
aos rendimentos que podem ser tributados 
na República Popular da Hungria. 

b) Na República Popular da Hungria: 
1. Quando-Um residente da República Po

pular da Hungria receber rendimentos não 
mencionados nos subparágrafos 2 e 3. que, 
de acordo com as disposições da presente 
Convenção, poSsam-- Ser tributados no Brasil, 
o primeiro Estado isentará de imposto tais 
rendimentos. 

2. Quãndo um residente da RepúbliCa PO
pular da Hungria receber dividendos, juros e 
royalties qbe, de acordo com as disposições 
do Art. X. parágrafo 2, Art. XI e Art. XII, possam· 
ser tributados no Brasil, a República Popular 
da Hungria deduzirá do imposto sobre a ren4a 
desse residente um montante igua~ao impos
to pago no Brasil sobre os rendimentos acima 
mencionados. 

Para esta dedução, o imposto brasileiro será 
sempre considerado como tendo sido pago 
à alíquota de 25%, 

O montante ded_uzldo não poderá, contudo, 
exceder a fração do imposto, 'calculado antes 

· da dedução, córfespondente aos rendimentos 
recebfdos no Brasil. 
-3t Quando O imposto geral brasileiro de 

sociedades incidentes sobre os lucros de que 
se originam os dividendos pagos for reduZido 
ou eliminado, a República Popular da Hungria 
deduzirá ainda do imposto húngaro um mon
tante correspondente ao imposto brasileiro de 
sociedades que teria sido reduzido ou elimi
nado, levande: em conta o imposto brasileiro 
~sôlire âivldendOs. 

4. Quando, de acordo corh as disposições 
'"da presente CórlV€riçãO, os rendimentõs rece
bidos por um Te!=iidente da República Popular 
da Hungria forem aí isentos .do imposto, a 
República Popular da Hungria poderá, todavia, 
ao calcular o montante do imposto sobre o 
restante dos rendimentos desse residente, le
var em conta os rendimentos Isentos. 

ARTIGO~ XXIV 
Não Discriminação 

1. Osnadomtisde umEstado.Contiatante 
não ficarãq _sujei~S no outro Esiádo Contra
tante a nenhuma tributação ou obrigação cor
respondente diferente ou mais onerosa do que 
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aqUelas a que estejam ou possam estar sujet
tos os nacionais desse outro Estado que se 
encontrem na mesma situação. 

2. A tributação dé um estabelecimento 
permanente que uma empresa de um Estado 
Contratante tenha no outro Estado Contra
tante não será menos favorável nesse outro 
Estado do que a das empresas desse outro 
Estado que exerçam as mesmas a_tlvidades. 
Esta disposição não poderá ser interpretada 
no sentido de obrigar um Estado COntratante 
a conceder aos residentes do outro _Estado 
Contratante aS-deduções pessoais, abatimen
tos e reduções de impostos em função do· 
estado civil ou encargos familiares concedic:JPs 
aos seus próprios residentes. 

3. _ As empresas de um Estado Contratante 
cujo capital seja possuído ou controlado tQtal 
ou parcialmente, direta ou indiretamente, por 
um ou mais residentes do outro __ Estado _Qm_- _ 
tratante, não ficarão sujeitas no primeirO Esta
do a nenhuma tributação ou obrigação corres
pondente mais onerosa do que aquelas a que 
estejam ou possam estar· sujeitas outras em
presaS similares do primeiro Estado, cujo capi
tal seja possuído ou· controlado, total ou par
dalmente, direta ou iildiretamente, por um ou 
mais residentes de um terceiro Ei,tado. 

4. Neste artigo, o termo "tnbutação" de
signa os impostos_ visados pela pres_ente Con
venção. 

ARTIGO XX!/ 
Procedimento Amigável 

1. Quando um residente de -um Estado_ 
Contratante considerar que as medidas toma
das por um ou por ambos os Estados Contra
tantes conduzam ou possam condUZir, em re
lação a s~ a uma tributação em desacordo 
com a presente Convenção, poderá, indepen
dentemente dos recursos previstos pela legis
lação interna desses Estados submeter o·seu 
caso à apreciação da autoridade competente 
do Estado Contratante de que é residente. 

2. A autoridade competente, se a reclama
ção se lhe afigurar justifiC{I.dª- e não estiver 
em condições de lhe dar_ uma solução satisfa
tória, esforçar-se-á por resolvér' a questão atra
vés de acordo amigável com a autorid~de 
competente do outro Estado Contratante, a 
fim de evitar uma tributação em discordância 
com a Convenção .. 

3. As autoridades competentes dos Esta
dos Contratantes esforçar-se:-ão por resolver 
através de acordo amigável as dificuldades ou 
as dúvidas que surgirem na interpretação ou 

"àplicação da Convenção. . 
4. As autoridades competentes dos_ésta-_ 

dos Contratantes poderão comunicar-se dire
tamente a fim de chegarem a acordo, nos 
termos indica~os nos parágrafos anteriores. 

ARTIGO XXVI 
Troca de Informaç6es 

1. As autoridades competentes dos Esta
dos ContratanteS trocarão entre_si as informa
ções necessárias para aplica(â presente Con
venção. T adas as informaçõeS_ deste_ modo 
trocadas serão consi_d_erad_as secretas e só po
derão ser comunicadas às pessoas, autorida-

deS 6u-triblmaiS eiicarreQados dO lançamento 
ou cobrança dos impostos abrangidos pela 
presente Convenção ou da dedsão sobre re
cursos ou da instauração de processos sobre 
delitos relativos a esses impostos. 

2. -C OisPosto no parágrafo 1 não poderá 
em nenhum caso ser interpretado no sentido 
de impor a um dos Estados Contratantes a 
obrigação: 

a) de tomar medidas administrativas con
trárias à sua legislação e à sua prática adminis
trativa ou às do outro Estado Contratante; 

b) de fornecer _informações que_não pos
sam ser obtidas com base na. sua l_egis1ação 
ou no âmbito da sua prática administrativa 
riOrmal ou das do outro Estado Contratante;_ 

c) de transmitir informações revel~dor.,._s de 
segredos ou processos comerciais, industriais 
ou prof!Ssionais, ou informações cuja comuni· 
~~o seja contrária à ordem pública. 

ARTIGO XXVII 
· Agehtes'Dfp!omáticos e 

-- Funcionários ConSulares 

Nada na presente Convenção prejudicará 
privilégios fiscais de que se beneficiem os 
agentes diplomáticos ou funcionários cOnsu
lares _em virtude de. regras gerais de direito 
in~e~cional qu .. de .4isposiçõe~ de .acordos 
especiais. -- - - -

ARTIGO XXv1ll 
_ Entrada em Wgor 

1. Os Estados Contratantes notificar-se
ão de que foram cumpridas as exigências 
constitucionais para a entrada em vigor da 
presente Conven.çijo: 

2. A presente Convenção entrará em vigor 
na data da última das mencionadas no pará
grafo 1 e suas disposições serão aplicadas: 

a) no ·que cpnceme aos impostos retidos 
na fonte, aos montantes de rendimentos rece
bidos no ou depois do primeiro dia de janeiro 
do ano calendário _imediatamente seguinte ao 
ano em que a última das notificações menc::io
nadas no parágrafo 1 deste artigo tenha sido 
dãda e nos._anos posteriores; 

b} no que concerne aos outros impostos, 
aos períodos-base que comecem no ou de
pois -do primeiro dia de janeiro do ano calen
dário imediatamente seguinte àqu~le em que 
à última das notificações mencionadas no pa
rágrafo 1 deste artigo- tenha sido dada 

ARTIGO-XXIX 

Qualquer dos Estados Contratantes-poderá 
denunciar ~-presente Convenção depOis de 
decorrido um periodo de três anos a contar 
da data de sua entrada·· em vigor, mediante 
uhl aviSO escn'to de denúncia entregue ao ou
tro Estado Contratante através dos canais _di
plomáticos', desde que tal aviso seja dado no 
ou ante.s. .Qo dia 30 de jui1ho de qualquer ano 
calendário. -

Neste _caso, a ConVenção Será aplicada pela 
última vez: 

aJriO qüe concerne aos impostos retidos 
n_a fonte, às importâncias recebidas antes da 
expiraÇão do ano calendário em _que o aviso 
de denúncia tenha sido dado; 

b) no que con_ce_me_qQs _ _putr'Q_.li__jrnpostos 
visados pela Convenção, as importâncias re
cebidas durante o periodo-base que come.ce 
no ano calendário em que o aviso de denúncia 
tenha sido dado. 

Feita eQ."'I_Budapeste, aos 20 dias do mês 
de junho de __ ) 986, em dois odgin~i$. ·çªda 
qua1 nas línguas portuguesa, hóngara e ingle
sa, sendo autênticos todos os _três text~. Em 
caso de interpretações diverQenteS dOs textos 
em-português e húngaro, prevalecerá o texto 
em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil - Celso Diniz. 

Pelo GoVerno da República Popu1clr da Hun
gria -lstvan Hetenyi. 

PROTOCOLO. 

No momento da assinatura da convençãO, 
para Evitar a Dupla Tnbutação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
a Renda entre o Governo da RepúbUca Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Po
pular da H1.mgria, os abaixo assinados, para 
isso devidamente autorizados, acordaram nas 
seguintes -disposições que constituem parte 
in~ante da presente Convenção. 

1. Com referência ao artigo U, pará
grafo I. 

Fica entendido que o imposto suplementar 
de renda não se aplicará aos lucros e dMden
dos distnbuídos que não excedam 12% do 
capital registrado no BanGO Central do Brasil. 

2. . Cclm. referência ao artigo VII, pará
grafo I 

Fica entendido que quando um canteiro de 
construção ou de instalação ou de montagem 
constituir um· estabelecimento permanente, 
apenas aqueles lucros derivados da atividade 
do canteiro de construção ou de instalação 
ou de montagem poderão ser atribuídos a es
se estabelecimento permanent~. 

3. Com ref~nda ao artigo VII, pará· 
grafo3 -

Fica entendido que o.disposto no parágrafo 
3 do Art._VII será- interpretado no sentid0 de 
significar que as despesas feitas par~ a couse
cução.dos objetivos do estabelecimento per
manente, incluindo as despesas de direção 
e os encargos gerais de admin_istração, serão 
dedutíveis, quer se efetúadas nó Estado em 
'qUe o estabelecimento permanente estiver si-
tuado. quer fora dele. _ 

4. Com referência ao artigo X, pará
grafo3 

Fica entendido que, no caso do Brasil, o 
termo "dividendos" também inclui qualquer 
.distribuição relativa a c~rtificados de ur:n fundo 
de investimento residente do Brasil. 

5. Com referência ao art. XI 
Fica entendid-o (iue as multás pOr pagamen

to em atraso oão são collsideradas como juros 
para os fms do- Artigo XI. 
_ ~ __ Ço_m referência ão aitlgo XII, pará· 

grafo3 . : . 
Fica entendido que o disposto no parágrafo 

3 dO art. Xli aplica:-se aos pagamentos de qual~ 
qlier natureza _rece_bid.PS COmo remUneração 
pela prestação d~ asSistência técntca e de Ser
viços técnicos. 
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7. Com referénda ao artigo XIV 
Fica entendido que o disposto no art XIV 

aplica-se mesmo se as atividades forem exer
cidas por uma sociedade civil ("civil compa
ny"). 

8. Com referênda ao artigo XVI 
Fica entendido que o termo "qualquer con

selho de uma sociedade" inclui, no caso do 
Brasil, o conselho de administração, o conse
lho fiscal _e o conselho consultiv:o e, no caso 
da República Popular da Hungria o conselho 
de supervisão. 

9.. Com ref~nda ao artigo XVIU, pa
rágrafo 1 

As autoridades competentes poderão atua
Iizar as quantias mencionadas no parágrafo 
1 do art. XVIII a cada cinco anos, a contar 
da data em que as disposições da Convenção 
entrarem em vigor. 

10. Com referência ao artigo XXIII, 
parâf)JafO b 

Fica entendido que, para os fins de tributa
ção na República Popular da Hungria, o mon
tante dos dividendos recebidos do Brasil não 
poderá, em nenhuma hipótese, ser conside
rado como sendo maior do que o montante 
bruto desses dividendos que podem ser tribu
tados no Brasil de acordo com o Arl X. pará
grafo 2. 

11. Com referência ao artigo XXIV, 
panlf)JafO 2 

Fica entendido que as disposições do pará
grafo 5 do ãrt. X não são conffitantes com 
as do parágrafo 2 do art. XXIV. 

12. Com referência ao artigo XXIV, 
. parágrafo 3 

Na eventualidade de o Brasil permitir que 
os.royalties. como definidos no parágrafo 3 

- do Art.XII, pagos por uma empresa residente 
do Brasil a uma empresa residente de um 
terceiro Estado não localizado na América La
tina e que possua no mínimo 50% do capital 
da empresa residente do Brasil, sejam dedu
tíveis para efeito da determinação dos lucros 
tributáveis desta empresa, uma dedução igual 
será automaticamente aplicável, em condi
ções similares, a uma empresa residente do 
Brasil que pague royalties a uma empresa resi
dente da República Popular da Hungria. 

Fica entendido que a presente disposição 
da lei brasileira conCernente à não dedutibi
lidade de royalties, conforme acima indicado, 
não é conflitante com o parágrafo 3- do Art 
XXIV da Convenção. 

FeitO em Budapeste, aos 20 dias do mês 
de junho-de 1986, em dois originais, nas lín
guas portuguesa, húngara e inglesa, sendo 
autênticos todos os três textos. Em caso de 
interpretações divergentes dos textos em por
tuguês e húngaro prevalecerá o texto em in-
glês. . . _ 

Pelo Governo da RepúbliCa -Federativa dO 
Brasil - Celso Díniz. 

Pelo Governo da República Popular da Hun
gria -lstvan Hetenyi 

(À Comissao de Relações Extedores e 
DefeSIJ Nadonal.) 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

1'1• 29, DE 1989 

(N~> 163/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de Prorro
gação dQAcordo sobre o Comércio !nter
nadonal de_ Têxteis (Acordo Multilibras), 
assinado em Genebra, em 30 de setem

-bro de_J9á6, que "inclui-as conclusões 
do Comitê de Têxteis adotadas em 31 

-de]u!ho de 1986': . 

O congreSso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto do Protocolo 

de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio 
Internacional de Têxteis (Acordo M~ltifibras), 
assinado em Genebra, _em 30 de setembro 
de 1986, que "inclui as conclusões do Comitê 
de Têxteis ádotadas em 31 de julho de 19S6". 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua pubUcação. 

MENSAGEM N• 641, DE 1986 

EXCelentíssimOs SenhOres Membros do 
Congresso Na.eional: _ 

Em conformidade com o disposto no art 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do_ Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Proto
colo de Prorrogação de Acordo sobre_ Comér
cio Iritélri.ãdonal de Têxiei,s (Acordo Multifi--

- bras}; assinado em Genebra, a 30 de setembro 
de 1986, que "inclui as Conclusões do COmitê_ 
de Têxteis adotadas em 31 de julho de 1986". 

Brasília, 16 de outubro de 1986. - JoSé
Samey. 

E:xPóSIÇÃO DE MOTIVOS N• DPC/CA1!268Í
XCOI GATT, DE 14 DE OUTUBRO DE 
1986. DO SENHOR MINISTRO DE ESTA; 

·DO DAS RElAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor DoUtor José Sar
ney. 

Presidente da República 

Senhor Presidente, 
A rodada final de negociações sobre o futu

ro do Acordo relativo ao Comércio Interna
cional de Têxteis (AMF), objeto da Exposição 
de Motivos n;> 166, de 14 de julho último, con
cluiu-se com a adoção, por consenso, pelo 
Comitê de Têxteis do GATI, em 31 daquele 

-- mês, do PrOtocolo que prorroga a vigência 
do referido lnstrumento-quâdro multilateral 
por cinco anos, até 31 de julho de 1991. Esse 
documento leva apenas as conclusões do 
mencionado Comitê de Têxteis do GATI, em 
31 daquele mês, do Protocolo de prorrogação. 

2. O Protocolo de ProrrogaçãO do AMF 
constitui o resultado de longas e compJexas 
negociações, marcadas por fortes pressões 
protedonistas dos Estados UnJdos da: Amé
rica, em particular, e pela iminência do exame, 
em 6 de agosto último, pelo Congresso daque
le país, do veto presidencial a projeto de lei 
que, se houvesse prevalecido, teria tomado 

letra morta do Acordo Multifibras e deixado 
o comércio internacional de têxteis a:o sabor 
de restrições arbitrárias e i1egais por parte dos 
países desenvolvidos importadores. 

3. A atuação do_ Brasi1 na:s mencionadas 
ne_gociações teve _o_--objeto duplo de, por um 
lado, procurar reforçar a disciplina do AMF 
e, por outro lado, reduzir o inevitável impacto 
das iniciativas e propostas-norte-americanaS, 
cujo alcance inicial era de ordem a tomar ino
perante essa disciplina EsSa tarefa revelou-se 
particUI~ente_~ua, em decorrênciã_,de ha
verem vários paíSes exportadores- em- desen
volvimento já comparecido à negociação .:i pós 
terem concluído entendimentos bilaterias 
com os Estados Unidos da América e com 
a Comunidade Ec_qnôffiicã_Européia,-em que 
admitiram, a priori, condições mais estritas 
de COntingenciamento do que as previstas pe-_ 
lo AMF. Criou-se, desSa- maneira, situação de 
pré-cõndicl6ri.3inento dãs negociações multi
laterais, em prejuízo dos esforços dé coorde
nação tendentes a obter medidas franca e pro
gressivamente liberalizantes para ess_e setor 
do comérdo internacional. 

4. Não obstante esse quadro, toi-nos possi
vel obter considerável abrandamento_ das prin
cipais propostas de cunho protecionista e 
mesmo a anuJação de algumas delas, assim 
salvaguardando o Acordo Multifibras como 
disciplina internacional que rege a negociação 
de acordos bilaterais sobre têxteis e vestuário, 
de que o Brasil é signatáriO Com países impor
tadores desenvolvidos (Estados Unidos da 
AmériCa, Cari.8.dá, Comunidade Económica 
EUropéia, Suécia e Áusbia). _Essa avaliação 
de êXito do nosso esforço negociador, como 
refletido na~ cofidUsôes apenas ã.o PrÕtocolo, 
permitiu à Delegação brasi1elra designada por 
Vossa Excelência, amplamente representativa 
do g~po têxtil brasileiro e com a· pleila partici
pação do seta r privado, juntar-se ao consenso 
do Çomitê de Têxteis do GAIT nã adoção 
do Protocolo de ProrrogaÇão. 

5.- D'a mesma maneira, ap6s- coil.Sulta fmal 
que fiz aos meus colegas da FiU:endél e _da 
Indústria e do Comércio e-ao Diretor da CA
CEX, bem como aos Presidentes do ConselhO 
Nacional da Indú$tria Têxtil e da Confederação 
Nacional da Indústria, assim cobrinçlo a totali- _ 
dade dos órgãos públtcos e privados que inte
gram o grupo têxtil brasileiro com o Itamarati, 
confirmou-se a decisão da delegação brasi
leira. Em coriSeqü_ência, o Protocol9 de PI'Qfro~ 
gação do Acordo relativo ~o Çomérdo lnte_ma
cional de Têxteis foi firmado- pelo Brasil em 
30 de s_eteiribro de 1986, ad referenduin do 
Congresso Nacional 

6. A luz de _quanto precede e com vistas 
a dar seguimento ao processo de ratificação 
pelo Brasil do referido instnunento, com sua 
submissão ao Poder legislativo, submeto à 
alta apreciação de Vossa Excelência, em ane
xo, minuta de mensagem respectiva, junta
mente com o texto do protocolo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Abreu Sodré. 
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PROTOCOLO DE PRORROGAÇÃO DO 
ACORDO RELATIVO AO COMÉROO 

INTERNAOONAL DE TOOEIS 

AS PARTES do Acordo Relativo ao Comér
cio Internacional de Têxteis (adiante denomi
nado o Acordo ou AMF), 

AGINDO nos termos do parágrafo 5 do arti
go 10 do Acordo e 

REAARMANDO que os termos do Acordo 
no tocante à competência do Comitê de Têx
teis e do Órgão de Vigilância de TêXteis são 
mantidos, 

SWEITO às Conclusões do Comitê de Têx
teis adotadas em 31 de julho de 1986. 

coN\191 no seguinte: 
I. O Acordo será prorrogado, em confor

midade com as Conclusões do Coinitê de Têx
teis, aqui anexadas e que formam parte inte
grante deste Protocolo, por um periodo de 
5 anos, até 31 de julho de 1991. 

2. ESte Protocolo será depositado junto ao 
Diretor-Geral do- Acordo .. Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Corriérclo. Estará aberto à acei
tação, por assinatura ou outro meio, pelas Par
tes do_ Acordo, por outros governos que acei
tem o Acordo, ou a ele acedam, nos termos 
do seu artigo 13, e pela Comunidade Econô
mica Européia:.· 

3. Este Protocolo entrará em vigor em 19 
de agosto de I 986 para os países que o hajam 
aceito até aquela data. Entrará em Vigor para 
um país que o aceite em data posterior, na 
data de tal aceitação. 

Feitõ em Genebra neste trlgésirTto primeiro 
dia de julho de mil novecentos e oitenta e 
seis em cópia única em in~lês, francês e espa
nhol, cada texto sendo igualmente autêntico. 

CONCLUSÓES DO COMere DE 
rtxrE!S ADOTADAS EM 
31 DE JULHO DE I 986 

1. Os participantes d6 AcõraOtrocararn 
opiniões a respetto do futuro do Acordo. 

2. Os particiPantes aCerituãram qUe os ob
jetivos básicos do AMF são a consecução da 
expansão do comércio, particularmente para 
os países em desenvolvimento, a redução de 
barreiras a esse comércio e a liberalização pro
gressiva do comércio, mundial de produtos 
têxteis, enquanto assegurando, simultanea
mente, o desenvolvimento ordenado e eqüita· 
tive desse comércio e evitando efeitos de de
sorganização em mercados individuais e em 
linhas individuais de produção, tanto nos paí
ses importadores quanto nos exportadores. 

3. EJes sublinharam a importância de pro
mover a liberalização do comérciO de têxteis 
e vestuário. A esse propósito, reconheceram 
a necessidade de eSforços de cooperação por 
todos os participantes. Convieram em que o 
objetivo fina] é a aplicação das regras do GATI 
ao comércio de têxteis. 

4. Reiterou-se que um objetivo p-rincipal da 
implementação do Acordo é o estímulo ao 
desenvolvimento eConómico e social dos paí
ses em desenvolvimento e a ·obtenção de au
mento substancial nas suas receitas de expor
tação derivadas dos produtos têxteis, bem co-

mo permitir-lhes maior participação no co
mércio mundial desses produtos. Os partici
pantes comprometeram-se a contribuir para 
tanto por meio de melhorias_nos acordos bila
terais firmados sob este Acordo, os quais deve
riam prover aumento efetivo de acesso em 
termos gerais. 

5. _Chamou-se atençãO para o fáto de que 
o declínio na taxa de crescimento _d.o consumo 
per capita de têxteis e vestuário pode ser um 
elemento de relevância para a ocorrência ou 
exarcerbação de situação de desorganização 
de mercado. Chamou-se igUalmente atenção 
para o fato de que mercados domésticos po
c;lem ser afetados por elementos tais que mu
danças tecnológicas e de preferência dos con
suinidores. A esse respeito, reiterou-se que 
os fatores apropriados para a determinação 
de uma situação de desorganização de merca
do, tal como mencionada no Acordo, estão 
arrolados no Anexo A. 

6. Os participantes impàrtadores compro· 
meteram-se, quando, na sua opinião, um caso 
de desorganização de mercad() ou de seu ris
CÕ-feal ocorra, -ãos termos da defmlção contida _ 
nos parágrafos I e II do anexo A, a fazer acom
panhar os pedidos de ação sob os arts. 3 ou 
4 da informação factual relevante especifica 
d!l!~oníve!, tão at~~~da _qua~to possível, par· 
ticularmente no ·que tange aos fatores estipu
lados no Anexo A Com respeito a pedidos 
feitos sob o art. 3, a· informação deveria estar 
relacionada. de maneira tão próxima quanto 
possível, a segmentos identificáveis da produ
ção e ao período de referência estipulado no 
Anexo 8, parágrafo 1 (A). Concordaram com 
que açõeS _Gaseadas ria exiStência de dano 
sério aos produtores domésticos 01-1 no seu 
risco real, nos termOs do parágrafo I do Anexo 
A, não podem basear-se exclusivamente no 
nível das importações ou no crescimento des
tas. Os participantes convieram em que, na 
detei!Tlinaçã() _de UJ"!Ia situação de desorga
nização de mercado, a devida consideração 
será dada à evolução do estado da indústria 
doméstica no país importador, inclusive o de
sempenho das suas exportações e a parcela 
do mercado detida por essa indústria. 

7. Os participantes convieram ém que, no 
exame dos fatores que causam uma situação 
de desorganização de mercado, a devida con
sideração _será dada a ambos os fatores (i) 
e (ii) indicados no parágrafo D do Anexo A. 

8. A opinião foi expressa de que dificulda
des especiais podem advir para países impor
tadores que., administram restrições impostas 
sob o art. 3, § 5, à base da data de exportação, 
sempre que, na aUsência de uma solução mu
tuamente ac_eitável , como· indicado no art. 
3, § 8, um aumento iminente e menSurável 
das importações ocorra e _cause recorrência 
óu eXaCerbação de desorganização de merca
do, ou imj>edir o desenVOlvimento ordenado 
e normal do comércio. Convém-se em que, 
em tais casos, e após_ consulta ao Órgão de 
Vigilância de Têxteis, em conformidade com 
o art 3, § a. o j:>als importador pode prorrogar 
por um período adicional de do.ze· meses a 
restrição previamente aplicada. JCrescimento 
e flexibilidade serão concedidos à restrição 

adicional de doz~ meses de acorao_ com o 
disposto nos §§ 3- i 5 do Anexo B. . . . 

9._ Lembrou-se_que, em casos excepcionais 
em que a recorrência ou exac;erbação de uma 
situação de desorganização de mercado, c;o
mo menciOnado no An~xo A e nos §§ 2 e 
3 do Anexo B, uma taxa de 5=rescime11ti:>_p<?~
tiva mais baixa para uin produto determinado 
de urna fonte determinada pode ser aceita 
pelas partes de um acordo_bil_ate_raL Acordou
se, ademais, que, quando tal acordo tenha 
levado em conta o impacto crescente de uma 
quota, amplamente utilizada, com nível deres
trição muito aho para o produto em questão 
de uma fonte dete_rminada que detenha par
cela muito grande do_ mercado de têxteis e 
vestuário_ do país importador, a parte eXporta· 
dora do acor_do _em causa pode conc_orc!ar 
com quaisquer arranJos mutJJamente aceitá
veis com respeito_ à flexibilidade. 

16. O COmitê tanlDem confirinou que os 
participantes exportadores, predomin~ntes na 
exportação de produtos têxteis em todas as 
fibras (aJgodão, lã e fibras artificias) cobertas 
pelo Acord_9, podem concordar Com os parti
cipantes importadores no tocante a soluções 
mutuamente_ aceitáv~is, com respeito a cresci
mento e flexibilidade; mas em nenhum caso 
tal crescimento e fleX!bilídade deverão ser ne
gativos. Os participanteS imPortadores reco
nheceram, ao mesmo tempo, a importância 
pa~a _os participantes exportadores predomi~ 
nantes da estabilidade no comércio de têxteis 
e a necessidade de assegurar~se estabilidade 
e certeza ao longo da vida completa dos seus 
acordos bilaterais, tendo em mente, também, 
a necessidade de desenvoMmento ordenado 
do comércio -de têxteis. 

11. A opinião foi oexpressada de que dificul
dades reais podem ser causadas em países 
importadores por auméntos_ abruptos e subs
tanciais das importações, como resultado da 
diferença entre níveis de restrição mais altos 
negociados segundo o Anexo B, de um lado, 
e importações reãis, do Outro. Quando tais 
dificulcl~des ocorrem, o país exportadOr e o 
importador poderão consultar com vista a 
uma solução mutuamente aceitável, inclusive 
com· provisão de compensação equitativa e 
quantificável, sempre que apropriado. No que 
tange a quotas regularmente subutilizadas, a 
sua eliminação deveria ser considerada quan
do solicitada. No caso de uma quota eliminada 
voltar a ser introtluzida, o nível de contingen
ciamento levará inteiramente em conta o nível 
anterior de restrição. 

12. O Comitê reconheceu que países parti
cipãiltes impOrtadores que pOssuem merca
dos pequenos, um nível excepcionalmente ai· 
to de iinportações e um nível corresponden
temente baixo de produção dpméstica são 
particularmente expostos aos problemas de
correntes-de importações que causam desor
ganização de mercado, como definida no Ane
xo A, e que os seus probleinas deveriam resol
ver-se num espírito de eqüidade e flexibilidade, 
de maneira a evitar âano à produção mínima 
viável de têxteis dos referidos países. Ao mes
mo tempo, o Comitê tOmo~ n0"14 do_conlpro
misso desses países de contribuir para uma 
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maior liberalização do comércio mundial de 
produtos têxteis. Os participantes acordaram 
que esses países podem aplicar taxas de cres-
cimento menores do que as previstas no Ane
xo B e, numa base mutuamente aceitável, flexi
bilidade inferior às normas prevista no mesmo 
Anexo, no entendimento de que acordos bila
terais futuros, dependendo _do ponto de par
tida de cada pafs importador, representarão 
melhorias significativas relativamente aos 
acordos previamente em vigor, no tocante a 
crescimento e flexibilidade. Os participantes 
acordaram,' ainda, que as normas relativas à 
produção mínima viável podem ser invocadas 
somente nas circunstâncias previstas no Acor
do e neste parágrafo. 

13. Os países participantes estavam côns
cios dos problemas causados por restrições 
às exportações dos novos entrantes e peque
nos supridores, bem como às exportações de 
têxteis de algodão dos países produtores de 
algodão. Reafirmaram seu cmpromisso com 
a letra e o espírito do art. 6" do Acordo e 
com a efetiva implementação daquele artigo, 
em beneficio dos referidos países. 

Para tal fim, convieram em que: 
a) restrições não serão normalmente apli

cadas às exportações dos pequenos suprido
res, dos novos supridores dos pafses de menor 
desenvolvimento relativo; 

b) se as circunstâncias obrigarem o país 
importador a introduzir restrições às exporta
ções dos paises de menor desenvolvimento 
relativo, o tratamento dispensado a esses paí
ses deverá ser significamente mais favorável 
do que_o dispensado aos outros grupos cita
dos neste parágrafo, preferentemente em to
dos os seus elementos, porém ao menos em 
termos gerais; 

c) quando restrições forem aplicadas a ex
portações de novos entrantes e pequenos su
pridores, os termos económicos relativos a 
taxas de crescimento e flexibilidade deverão 
levar em conta as posslbílidades futuras de 
desenvolvimento do comércio e a necessida
de de admitir quantidades comerciais de im
portação, a fim de promover o desenvolvimen
to económico e social desses países; 

d) as exportações de têxteis de algodão dos 
países exportadores que produzem algodão 
deverão ser objeto de consideração especial. 
Quando restrições forem aplicadas, tratamen
to mais favorável deverá ser dado a esses paí
ses, em termos de quotas, taxas de cresci
mento e de flexibilidade, com a devida atenção 
para com o estipulado no Anexo B. T ai consi
deração especial deveria refletir-se nas melho· 
rias dos acordos bilateriais previstas no § 4, 
acima, e deveria levar em conta o ponto de 
partida de cada País, o grau de vulnerabilidade 
do setores industriais interessados no país im
portador, bem como a importância das expor
tações de têxteis de algodão para a economia 
do pais exportador interessado; 

e) as normas do Anexo B relativas a cir
cunstâncias e casos especiais deveriam apli
car-se com moderação às exportações de no
vos entrantes, pequenos suprimidores e ao 
comércio de têxteis de algodão de pafses em 

, desenvolvimento produtores de algodão; 

f) quaisquer restrições aplicáveis às expor
tações novos entrantes, pequenos supridores 
e de pafses produtores de algodão deverão 
levar em conta o tratamento a exportações 
simil~,res de outros participantes, bem como 
de não-participantes, nos termos do art 8~>, 
§ 3• 

14. Os participantes reconheceram que 
problemas particulares são causados por res
trições a produtos de lã daqueles países pro
dutores de lã, cuja economia e comércio de 
têxteis são dependentes do setor de lã, cujas 
exportações totais de têxteis consistem quase 
exclusivamente de têxteis e vestuário de lã e 
cUjo vólume de comércio em têxteis é compa
rativamente pequeno nos mercados dos paí
ses ünportadores. Acordou-se que, na aplica
ção de medidas de salvaguarda do acordo, 
consideração especial será dada às necessi
dades de exportação de tais países no esta])e.. 
lecimento de níveis de quota, taxas de cresci
mento e flexibilidade, assegurar-lhes melhor 
acesso geral ao mercado do país importador, 
com a devida atenção para o estipulado no 
Anexo B. 

15. Em conformidade com o disposto no 
art 6°, § 69, do acordO relativamente à conside
ração que deve ser dada a tratamento diferen
ciado e mais favorável, à luz da natureza espe
cial do comércio tratado no seu contexto, os 
participantes acordaram que, na negociação 
de restrições bilaterais, se levará em conta o 
grau relativo em que tais exportações contri
buem para situações d~ desorganização de 
mercadp ou de seu risco. 

16. Os participantes concordaram em coo
perar inteiramente no trato de problemas rela
tivos à fraude do Acordo, à luz do disposto 
no seu art 89. Para tal fim, acordou-se que 
essa cooperação incluirá a cooperação admi
nistrativa e a troca de informações e de docu
mentos disponíveis, em conformidade com 
procedimento e leis nacionais, que se façam 
necessárias para que se conheçam os fatos 
relevantes. Acordou-se, ademais, que a ação 
adminíStrativa apropriada mencionada no art 
&', § 2~', deveria em princípio, sempre que hou
ver evidência quanto ao pais de origem real 
e às circunstâncias da fraude, incluir aplicação 
de débitos às quotas existentes, refletindo o 
pais de origem real; todo débito desta natu~ 
reza, inclusive a sua aplicação temporal e al
cance devem ser objeto de decisão em con
sulta entre os países interessádos com vistas 
a que cheguem a solução mutuamente satis-
fatória. Se tal solução não for alcançada, qual
quer participante envolvido poderá submeter 
a questão ao órgão de Vigilância de Têxteis, 
em conformidade com o disposto no art. 89, 
§~ -

17. Os participantes concordaram em co~ 
laborar no tocante a casos de declarações fal· 
sas sobre a quantidade e o tipo de produtos 
têxteis apres_entados para importação, por 
melo da troca de informações e documentos 
disponíveis, as leis nacionais respectivas, com 
vistas a_detenninar os fatos relevantes e a habi
litar o governo interessado a tomar as medidas 
pertinentes sob os procedimentos e leis nado- · 
nals. 

18. A introdução de modificações (tai"s que 
modificações nas práticas, regras, pro·cecl.í
mentos, categorização de produtos têxteis, in
clusive modificações relativas ao Sistema Har

. monjzad_9) na implementação ou interpreta
ção de acordos bilaterais de têxteis ou do Acor
do, que tenham por efeito afetar o equilíbrio 
de direitos e obrigações entre as partes interes
sadas, ou que afetem a capacidade de um 
participante de utilizar inteiramente um acorçlo 
biJateral ou dei~ benefic;:iar-se ou que desorga
nizem o comércio, será -eVitada- enl todo:! me
dida· d,o possível. Quando tais modificações 
forem necessáfjali~ ®_ participantes acorda
ram. que, sempre que possível, o participante 
que introduza tais modificações informará o 
participante afetado e com ele iniciará consul
tas, previamente ao momento em que tais mo
dificações venham a afetar o comércio em 
questão, com vistas a alcançar .. se solução mu
tuamente aceitável, com respeito a ajustes 
apropriados e eqüitativos. Os participantes 
acordaram, ademais, que quando consulta 
prévia à implementação de tais modificações 
não for possível o participante que as introduza 
consultará, o mais éedo possível, com o parti
cipante afetado;com vistas a aJcançarem solu
ção mutuamente satisfatória, relativamente a 
ajustes apropriados e eqüitatlvos. Qualquer 
disputa sob esta noima poderá ser submetida 
ao Órgão de Vigilância de Têxteis para reco~ 
mendação. 

19. Na perseguição do· objetivo do Acordo 
de liberalização comercial, o Comitê reafirmou 
a necessidade de acompanhar políticas e me
didas de ajuste e o processo de ajuste autóno
mo, nos termos do previsto no art 19, § 49 

Para tanto ·o Comitê decidiu que o Subcomitê 
de Ajuste deveria continuar a examinar perio
dicamente os desenvolvimentos nos proces
sos de ajustes autónomos e das políticas e 
medidas destinadas a facHitar o ajuste, bem 
como a produção e comércio_de têxteis, com 
base nas informações e no material que será 
fornecido pelos países participantes, bem co
mo nas inforn:aa_s:ões e no materiaj adlcf9nais_ 
obtidos pelo _secretariado de outras fontes, e 
com o apoio de análise pelo mesmo secreta~ 
riado. Ommou·se atenção para o impacto dos 
desenvolvimentos tecnológicos sobre a vanta
gem comparativa e a competitividade no co-
mércio de têxteis. Urgiu-se os países partici# 
pantes fornec~r ao Subcomitê de Ajuste todas 
as informações relevantes e atualizadas, relati# 
vas, inter alia, à produção e ao comércio, ne-
cessárias para que o-Subcomltê se desincum
ba da sua funÇão e apresente rel~órios perió-
dicos ao Comitê de Têteis, para hábilitar aque
le Comitê a -cumprir com as suas obrigações 
sob o art. 10, § 29 

20. Os participantes "reafirmaram a impor
tância do funcionamento eficaz do Comitê de 
Têxteis, do Subcomitê de Ajuste e do órgão 
de Vigilância de Têxteis nas respectivas áreas 
de competência. Nesse sentido, os participan
tes ac.entuaram a importância das responsa
bilidades do. Órgão de Vigilância de Têxteis, 
como estipulado_ no art. 11 do AMF. 

· 21. Os participantes também reafirmarain 
que o papel do Orgão de Vigilância de Têxteis 
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é o exercido das funções que lhe atribui o 
art. 11, de maneira a ajudar a Operação efetiva 
e eqüitativa do Acordo e a promoçáó dos seu~.
objetivos. A esse respeito, o Comitê reconhe
ceu a necessidade de cooperação íntima entre 
os participantes, para que o Órgão de Vigi1ân
cia de Têxteis s_e desincumba eficazmente das 
suas responsabilidades. _ . . 

22. _Os participantes acordaram que, na 
consideração de problemas decorrentes da 
aplicação de acordos bilaterais ou de medidas 
adotadas sobre o Acordo e com vistas a habili
tar-se a desemP.enhar suas funções no exame 
de tal ação, o Órgão de Vigilância de Têxteis 
pode dedicar-se a questões de interpretação 
das normas relevantes do Acordo. 

23. Considerando a importância do papel 
do Órgão de Vigilância de Têxteis e o-aumento 
do número de membros do Acord~ os partici~ 
pantes concordaram em examinar a possibi~ 
!idade de um aumento do número de mem~ 
bros do Órgão de Vigilância de Têteis. 

24. (i) O Com-itê tomou nota da preocU~ 
pação de alguns países importadores com re~ 
lação a importações substancialmente au~ 
mentadas de têxteis feitos de fibras de vege~ 
tais, de mistura de fibras vegetais com as fibras 
especificadas no art 12, e de misturas que 
contêm seda, os quais são díretamente com~ 
petitivos com têxteis feitos das fibras especifi~ 
cadas no. Acordo I 2. A esse propósito,.o C o~ 
mitê conveio em que o disposto no art. 39 

e 49 pode ser invocado com respeito a impttr· 
tações diretamente competitivas de tais têx· 
teis, nos quais uma ou todas aquelas fibras 
combinadas representam, seja o valor prin~ 
dpal das fibras. seja 50% _ou mais do peso 
dos produtos, os quais causem desorganiza
ção de mercado, ou seu dsco, levando em 
conta igualmente o_ disposto no art 89, § 39 

(ii} No exame de caso de desorganização 
de mercado, o Órgão de Vigilância de T'exteis 
fica instruído a dedicar particular atenção à 
demonstração para evidenciar que tais produ~ 
tos são diretamente competitivos ~om produ~ 
tos de algodão, lá e fib{as artificiais produzidas 
no país importador interessado. 

(iii) Fica entendido que restrições não se-
rão aplicadas a têxteis historicamente objeto 
de comércio, os quais tenham sido transado~" 
nados em quantidades comercialmente signi~ 
fi cativas antes de 1982, tais que sacos, sacaria, 
forros de tapetes, córdoa1ha, bagagem, capa~ 
chos e tapetes tipiCamente feitOs de fibras co..; 
mo juta, coco, sisal abacá, maguei e hene~ 
quém. 

25. No contexto da eliminação progressiva 
das restrições sob o artigo, atenção prioritária 
deveria ser dada a setores do comérdo, como 
lã cardada e penteada, e a supridores para 
os quais o Acordo prevê tratamento especial 
e mais favorável, como mencionado no art 
& 

26. Considerou~se que, a flffi de assegurar 
o funcionamento adequado do AMF, todos 
os participantes deveriam evitar a adoção de 
medidas fora do AMF, relativas a têxteis caber~ 
tos pelo Acordo, antes_ de esgotadas todas as 
medid.:is de alívio por ele previstas. 

27. Os participantes tomaram nota da 
preocupa;çáo expressada por alguns partici~ 
pantes, Com respeitO ao problema de fraude 
de marcas registradas e desenhos no comér~ 
cio de ~eis e vestuários e tomou nota de 
que tais problemas poderiam ser tratados de 
acordo com as leis e regulamentos nacionais. 
28~_Com relação aos objetivos estipulados 

do § 29 adma e com base nos elementos 
mencionados nos parágrafos precedentes, os · 
quais derrogam na sua totalidade aqueles ado
tados em 22 de dezembro de 1ga1, o Comitê 
de Têxteis cÕnsiderou que o Acordo deveria 
ser prOrrogado por um período de cinco anos 
sujeito ·a -confirmação por assinatura, a partir 
de31 de julho de I986, de um Protocolo para· 
esse fim. 
- --- {A Com!ssiss§~ de Re/~çÓes Exteriores 
e DefeSa NaéionaJi 

~PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

!'I• 30, DE 1989 

(l'l' 44189, na Cãmara dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo de Coope

ração Econbmk:a celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil 
e o Govemd da República Socialista da 
Tchecosfováquiif, em BrasOia, em 12 de 

~~~~maio de 1988. 

O COngresso Nacional dec-reta! 
Art. 19 Fica ãprovado o texto do Acordo 

-de Cooperação Económica celebrado ·entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e_ o Qqv~o da República Soçialista da Tche~ 
coslováquia, em Brasília, em I2 de maio de 
1988. 
_parágrafo único. Quaisquer contratcis-fir .. 

mados em decorrência do presente Acordo 
que Venham a receber o aval ou a garantia 
da União, ainda que para empresas não esta
tais, ficam sUjeitQ$ à aprovaÇão do Congresso 
Nacional. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na_ data de sua publicaç~~~ 

MENSAGEM N• 697 .~DE 1987 

Em conf6lif:liâãCfe- com o disposto no art 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivoS do S~nhor Ministro d~ Es· 
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do de Coôpei"ação íét:rlica celebrado entre 
o_ Governo da República Federativa do Bra5il 
e o Governo da República do Paraguai, em 
Assunção, a 27 de outubro de 1987. 

-2. -O referido Acordo visá a promover a 
cooperação técnica entre os dois países em 
áreas de interesse mútuo e que melhor aten
dam a seus objetivos de desenvolvimento eco
nômico e ~cial. A cooperação a que se pro
põe o inStruniento poderá assumir as seguin~ 
tes modalidad.es: intercâmbio de informações, 
aperfeiçoanlento profissional, projetes con
juntos, intercâmbio de: té.cnicos e consultas. 

3. __ Assim, o presente in~mento, se cons
tituirá em elemerito adicional de estímulo a 

um relacionamento mais estreito para ambos 
os países no campo da cooperação. 

Brasí1ia, I I de dezembro de I 987. -José 
Samey. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DCOPTIDAM-11 
DAI/3721ETECLOOEo5,DE2DEDÉZEM
BRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIO-. 
RES. 

A Sua EXcelência o SenhOr 
José Samey, 
Pfegjdente da República 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta conside~ 

ração de Vossa EXcelência o texto do Acordo~ 
Básico de_Cooperação Técnica entre o Brasil 
e o Paraguai, assinado ém Assunção em 27 
de outubro de I98(. _ __ _ _ . 

2. O referido acordo visa a prOmover a 
cooperação técnica entre os _dois países em 
áreas de interesse mútuo e que melhor aten~ 
dama seus objetivos de desenvolvimento eco~ 
nômico e sodal. A cooperação a que se pro~ 
põe o instrumento poderá assumir as seguin
tes modalidades: intercâmbio de informações, 
aperfeiçoamento profissional, projetas cQn
juntos, intercâmbio de técnicos e consultas, 
ou qualquer outra forma de cooperaçáo que· 
vier a ser acordada entre as Partes Contra~ 
tantes. 

3. -Os prcigrarilas e projetas de _coopera~ 
ção técnica a se desenvolverem no âmbito 
do Acordo Básico serão objeto de Ajustes. 
Complementares entre as Partes Contratantes. 
os quais serão celebrados em estrita obser~ 
vância das disposições legais vigentes em ca~ 
da país sobre a matéria e _conterão as_especifi
cações relativas a objetos e procedimentos 
de execução de tais pfogramas e projetas, 
bem como mencionarão a duração, as respec~ 
tivas entidades executoras e obrigações. indu· 
sive financeiras. 

___ 4. Permito~me encarecer a Vossa Exc~ 
lência a conveniência de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo, jiaia o que será 
necessária aprovação prévia do Congresso 
Nacional, conforme os termos do art ~ •. ind~ 
so I, da Constituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de mensagem presidendal, 
para que Vossa Excelência, se assim houver 
po_r bem, encaminhe ~exto do acordo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. -

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa ExceJência, Senhor Presidente; os pro
testos do meu mais profundo respeito. -R o
na/do C COuto_ 

ACORDO DE COOPERAÇÁOTÉCNICA 
ENTRE O GOVERNO DA 

REPÓBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÓBUCA DO PARAGUAI 

O Goverrio da República Federativa doBra
sil e o Governo da República do Paraguai (do
ravante -denominados "'Partes Contratantes".} 

Com base-nas relações amistosas existentes 
entre os dois países, tendo em vista o interesse 
comum pelo progress6 do desenvolvimento 
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técnico relativo ao aprimoramento da quali
dade de vida de seus povos, e a luz de seus 
objetivos comuns de desenvolvimento social 
e econômlco, e de acordo com os princípios 
de igualdade e beneficio mútuo, acordam o 
seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes COntratantes promoverão, de 
acordo com suas respectivas leis e regula
mentos, e sob a égide do presente Acordo, 
a cooperação técrUca enire os dois países. 

ARTIGO li 

A cooperação a que se refere o presente 
Acordo incluirá: 

a) o intercâmbio de informação; 
b) a disponibilidade dé pessoal têcnico pa

ra transferir conhecimento e experiência téc
nica; 

c) o intercâmbio de pessoal técnico para 
estudo, observaçao, pesquisa e treinamento 
no campo técnico; 

d) a implementação conjunta ou coorde
nada de programas. projetas e atividades nos 
territórios de uma ou de ambas as Partes Con~ 
tratantes; e 

e) outras formas de cooperação té.fnica 
que puderem ser mutuamente acordadas pe
las Partes Contratantes. 

ARTIGO !fi 

O estabelecimento de programas. projetas 
e outras formas de cooperação no âmbito do 
presente Acordo, e os pormenores deles resul~ 
tantes, serão definidos por Ajustes CoÍnple
mentares a serem concluídos entre as Partes 
ContratanteS e que entrariio em vigor por via 
diplomática. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes, em conformidade 
com suas legislações poderão promover a 
participação de organizações e instituições pri
vadas de seus respectivos países na imple
mentação·de programas, projetas e outras ati
vidades de cooperação previstas nos Ajustes 
Complementares referidos no Artigo ~11 do pre~ 
sente Acordo. 

ARTIGO V 

1. As Partes Contratantes, quando consi
derarem conveniente, e por aprovação de am
bas, poderão convidar organizações e institui
ções de terceiros países ou organizações inter
nacionais a participar~m de programas, proje
tos e ~J.ttras atividades de cooperação decor
renteS deste Acordo. 

2. As Partes Contra:tantes cOnvfi-ão qUanto 
ao modo e à extensão da participação dessas 
organizações e instituições. 

ARTIGO VI 

1. As despesas decorr~ntes do envio de 
pessoal técnico, equipamentos e materiais de 
uma Parte_ Contratante--para a outra, dentro 
das finalidades do presente Acordo, serão co-
bertas pela Parte remetente. . 

2. As despesas a serem cobertas pela Par
te receptora relativamente ao pessoal técnico 
compreenderão gastos de manutenção. des-

Pesas médicas e _de transporte local, a menos 
que decidido diferentemente nos Ajustes 
Complementares concluídos em decorrência 
do Artigo III deste Acordo. 

ARTIGO VII 

Cada Parte Coritratante: 
1. facilitará a entrada e a saída de seu terri

tório, em- Conformidade com suas leis e regu
lamentos, de pt:ssoal técnico e de membros 
de su~ .família ime_dia!a, bem como dos equi
pamentos utiJizados em projetas e programas 
sob a égide do presente Acordo e de seus 
AjUstes Complementares; 
; 2. isentará o pessoal técnico da outra Parte 
·de impostos aduaneiros, bem como de outros 
imp'oSfOS de natureza similar, que incidam so

.bre seus bens pessoais e domésticos, desde 
--que eStes sejam'in1J)Ortãdos nos seis primeiros 
LffieSes-de sua primeira chegada ao país recep
tor, e desde que o periodo de sua residência 
exc.~a um anO. Tal isenção não se aplicará 

- aoS veíCulos motOriZãdos: 
3~- _ isentará de todos os impostOS ~uanei

f()S, e de outros impdSfciS de- nafureza similar, 
as importações e as_ exP9rtações; de um país 
para--o oUtro, de equipamentos e materiais 
necessários à implementação deste Acordo 
e de seus Ajustes Complementares, sob condi
ção de sua reexportação à Parte_ remetente 
ou -do térn:tino da vida útil de tals equipamen
tos e materiais, ou transferência dos mesmos 
à Parte receptora, de acordo com as_ leis e 
regulameritos -desta última. 

ARTIGO VIII 

_ 1. Com o objt?tivo de promover a Imple
mentação e de acompanhar o desenvoMmen
to do presente Acordo e de seus Ajustes Com
plementares, uma Comissão Mista reunir-se-á, 
alternadamente no Brasil e no Paraguai, a cada 
dois anos, ou_ quando necessário. A Comissão 
Mista será composta de membros brasileiros 
e paraguaios, os quais serão nomeados por 
seus respectivos governos para cada reunião. 
O setor privado também poderá, mediante 
apÍ'ovaçãE:l _das Partes _Contratantes,_ estar re
presentado n~ Comissão _Mista. 

2. Sempre que se considerar adequado 
grupOs _de estudo sobre qualquer área espe
áfica de interesse poderão ser nomeados por 
acordo mqtuo das Partes Contra~nte:s. 

ARTIGO !X 

1. Cada Parte Contratante notificará a ou
tra do cumprimento dos requisitos exigidos 
por sua legislaÇão pertinente para a aprovação 
deste_ Acordo, o qual entrará erJ1.vigorna data 
da segunda notificação. O presente Acordo 
permanecerá em vigor por urõ período inicial 

= de cinco anos e será automaticamente reno
vado por períodos sucessivos de cinco anos, 
a menos que _uma das Partes Contratantes 
nótifiQUe a i:iutra,"por escrito," cóm doze meses 
de antecedência·, de sua decisão_de dá-lo por 
terminado. 

_ 2. O término do presente Acordo não afe
tará ~ realização de programas, projetas ou 

~ atividades empreendidas sob a égide deste 
Acordo ,ou de seus Ajustes Complementares, 

e que não tenham sido lnteiramente concluí-
c!Qs. 

Feito em Assunção, aos 27 do mês de outuw 
bro de 1987, em dois exemplares originais, 
nos idiomas português e espanhol, sendo arn
bO:S os textos igualmente autênticos. - Pelo 
Governo _da República Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodré. - Pelo Governo da 
República do Paraguai: Carlos Augusto Sal· 
diif81'. 

- tA Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal) 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

ti• 31, DE 1989 
(N9 59189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto diJS emend8S à Conven
ção da Organização Internacional de Te
ler:omunicações·Marítimas por Satélite 
(fnmarsãt) e ao seu Acordo Operacional, 
adotados pela 4' Assembléia das Partes 
lnmarsat. re8l_izada em Londre~ de .14 a 
16 de outubro de i 985. - -

O Cori~ié.SSó N:cic!onall)ecretã: -
Art. 19 Fica aprovado o texto das emen· 

das à Convenção da Organização Internacio
nal de Telecomunicações Marítimas por Saté~ 
lite (lnmarsat) e ao seu Acordo Operaciona1 
adotados pela 4~ Assembléia das Partes Inmar
sat, realizada em Londres, de 14 a 16 de outu~ 
bro de 1985. 

Art 29 Ficam quaisquer atas ou ajustes 
complementares de que possa resultar a revi
são ou modificação do presente documento 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM W57, DE !987 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com ·o disposto no arl 
44, inciso L da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex· 
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. os textos das 
Emendas à Convenção da Organização Inter
nacional de Telecomunicações Marítimas por 
Satélite (Inmarsat) e das emendas ao seu Pro
tocolo Operacional, adotadas pela 4~ Assem
bléia das Partes da Jnmarsat, realizada em Lon
dres, de 14 a 16 de outubro de 1985. 

Brasília, 16 de de março de 1987. --José 
Sarney. , 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NC/CA"I!ô
MAE/56/GREM INMARSAT, DE 10 DE 
MARÇO DE I 987, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO-DAS ~E!.AÇ6ES EXfERJO-
RES. .. 

A Sua Excelêflciá o se;mor 
Doutor José Samey. 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência os anexos textos 
das Emendas à Convenção que institui a Or-
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ganização Internacional de Telecomunicações 
Marítimas por Satélite (lnmarsat) e das emen· 
das ao Acordo Operacional sobre a Organi· 
zação Internacional de Telecomunicações Ma· 
Jitimas por Satélite (Inmarsat), adotadas pela 
4~ Assembléia das partes da lnmarsat, reaJi
zada em Londres de 14 a 16 de outubro de 
1985. 

2. Como é o documento de Vossa Exce
lência, a Convenção que institui a lnmarsat 
e seu Acordo Operacional foram promulgadas 
pelo Governo brasileiro por melo do Decreto 
n' 83.967, de 17 de setembro de 1979. 

3. A referida Organização surgiu para pro
ver as embarcações com comunic::ações por 
satélite, através do chamado serviço móvel 
marftimo, via satélite. À época da criaçáo da 
Inrnarsat foi cogitada, igualmente, a implan
tação e execução, em ocasião posterior, do 
seiVfço móvel aeronáutico. 

4. As emendas ora sob consideração, de
correm da introdução de modificações na es
trutura da lnmarsat, justamente para possi· 
bilitar a execução do serviço móvel aeronáu
tico pela Organização. 

5. Considerando-se ser o objetivo comum 
dos Estados-membros buscar a universaliza
ção das' comwúcaçóes e tendo em vista que 
o desenvolvimento das telecomunicações de
pende, em grande medida, do aumento do 
número ·de usuários dos serviços, as altera
ções introduzidas na estrutura da Inmarsat.pa
ra permitir a prestação, tanto do serviço m6vel 
maritimo, como do serviço _aeronáutico, cons .. 
tituem fator dos mais positivos é re)evan~s. 

6. A respeito, o Ministério das Coml01ica .. 
çóes solicitou as providências cabiveis para 
a aprovação, pelo Governo brasileiro, das 
Emendas à Convenção que institui a Organi
zação lnternacional de Telecomunicações Ma
rítimas por SatéUte, bem como das Emendas 
a seu Acordo Operacional, havendo esclare
cido que a prestação do serviço móvel aero
náutico pela lnmarsat deverá concorrer, ade-
mais, para tomar a Organização mais rentável, 
permitindo um retomo mais rápido dos inves
timentos feitos pelos Estados que dela fazem 
parte. . 

7. Nessas condições, submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo 
ProJeto de mensagem ao Congresso Nacional, 
para encaminhamento do texto dos referidos 
Atos Internacionais à apreciação do Poder Le
gislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro-
testos do meu mais profundo respeito. -a) 
Roberto Abreu Sodré. 

EMENDAS A CONVENÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNAOONAL DE 
TELECOMQNICAÇÓES MARfnMAS 

POR SATÉLITÉ (INMARSAT) 

Pre&nbu!o 

Ao fmal do Preâmbulo, é acrescido o seguin
te novo parágrafo: 

Afumando de que um sistema satélite mali
timo estará aberto às comunicações aeronáu-

tica.s em benefício de aeronave de todas as 
nações. 

ARTIGO 1' 
Defiiúções 

No art. 19, é acrescido o seguinte novo pará
grafo (h): 

h) "Aeronave" designa qualquer máquina 
que possa deslocar-se na atmosfera em de
corrência de reações do ar que não as reações 
do ar contra a superfície da terra. 

ARTIG03• 
Ob]etivo 

Os §§ 1 ~> e 2? do art. 39 são substituídos 
pelo seguinte texto: 

§ 1 ~> O objetivo da Organização consiste 
em estabelecer condiçóes para o segmento 
espedat necessárias ao' aperfeiçoamento das 
comunicações marítimas e, se praticáveL das 
comunicações aeronáuticas, com isto contri
buindo para aperfeiçoar as comurucações de 
socorro e; de segurança d~ ~a huma'na no 
mar, comunicaçõeS- para oS serviços de tráfe
go aé-reci, a eficiência e a administração de 
navios e aeronaves, os serviços públicos de 
comunicações mar'ltimas e aeronáuticas e os 
recursQS da_radiodeterminação. 

§ 29 A Organização procurará servir a to
das as áreas em que exista necessidade de 
comunicações maritímas e aeronáuticas. 

ARTIGO?• 
Acesso 110 Segmento Espacial 

Os §§ 1 ~ e 29 do arl 79 são substituídos 
pelo .seguinte texto: 

§ 19 O segmento espacial da lnmarsat es
tará à disposição dos navios e aeronaVes de 
todas as nacionalidades, sob condições a se
rem determinadas pelo Conselho. Ao deter
minar tais condições, o Conselho não fará dis
cr:iminações entre navios ou aeronaves com 
base em sua nacionalidade. 

§ 29 O Conselho, usando um critério que 
considere cada caso, permitirá o acesso ao 
segmento espacial da lnmarsat de estações 
terrenas localizadas em estrublras que operam 
no mar, além dos navios, e desde que a opera· 
ção dessas esta.çOes terrenas não afete de ma
neira significativa a prestaç!o de seMços aos 
navios ou aeronaves. 

ARTIGO 12 
Assembléia -Funções 

O Subparágrafo 1' a/15 c do art. 12 é subs
-tifuído peJO seguinte texto~ 

c) Autorizar, por recomendação do Conse
JhQ, a criação de novas facilidades do·segmen· 
to eSpacial, cujo principal propósito seja a 
prestação de serviços de radiodeterrninaçao, 
socorro e segurança. No entanto, as facilida
des do segmento espacial criadas para forne
cer serviços públicos de comunicações maríti
mas e aeronáuticas podem ser usadas nas 
telecomunicações para socorro, segurança e 
radiodetenninação. sem essa autorização. 

ARTIGO 15 
Conselho -Funções 

Os parágrafos a, c e h do art 15 são substi
tuídos pelo seguinte texto: 

a) A determinação das necessidades de te· 
lecomwücações marítimas e aeronáuflcas por 
satélií:e e a adoção de normas, planos, progra
mas, proçedimentos e medidas relativaS ao 
projeto.~ desen!IOMmento, construção, estabe
lecimento, aquisição através de compra ou 
aluguel, operação, manutenção e utilização do 
segmento espacial da lnmarsat, inclusive a ob
tenção de qualquer seiViço.de lançamento ne
cessário, para satisfazer tais necessidades. 

e) Aadoção de critérios para aprovação das 
estações terrenas em terra-.- navios, aeronaves 
e estruturas no mar, para acesso ao segmento 
espacial da lnmarsat. e para verificação e mo· 
nitoração de desempenho das estações terre
nas que têm acesso_ e utilizam o segmento 
espacial da lnmarsal Para as estações terrenas 
em navios e aeronaves, os critériOS devem ser 

_bastante detalhados para utilização das autori
dades nacionais de licenciamento, a seu crité
rio, visando·à aprovação do tipo. 

h) Determinação de procedimentos para 
consultas contínuas com órgãos reconheci· 
dos pelo Conselho como representantes de_ 
proprietários de navios, operadores de aerona
ves, pessoa! maritimo e aeronáutico e outros 
usuários das telecomunicações marítimas e 
aeronáutica. 

ARTIG021· 

Inventos e lnformtJçóes Técnicas 

Os subparágrafos 29 b e 79 b, I do art. 21 
são sub.stiblídos pelo _seguinte texto: 

2• 
b) O direito de comunicar e fazer co~ que 

seja comunicado às partes. e Signatários e ou
troS sob a jurisdição de qualquer Parte, tais 
inventos e informações té.cnicas, e de utilizar, 
autorizar ou fazer com que se autorizem às 
Partes·J:Signatárlos e outros, a utiiização des
ses inventos e informaçõ'es técnicas sem pa
gamento, relativos ao segmento espacial da 
lnmarsat e qualquer estação terrena em terra, 
navio ou aeronave, operando juntamente com 
ele. 

7• 
b) 
i) serri" pagamt;n,to. com_ relação ao seg

mento especial da Inmarsat ou qualquer esta
ção terrena em. terra, navio ou aeronave, _'ope· 
rando em conjuntq com o mesmo. 

ARTIG027 

Relação com outras 
Organizações Internadonais 

O art 27 é substituído pelo seguinte texto: 
A Organização cooperará com as Nações 

Unidas e seus órgãos relacionados com a utili
zação pacífica do espaço e dos oce~, suas 
agências especializadas, bem-como outras or
ganizações internacionais, sobre questões de 
interesse comum. Em particular, a Organiza-
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ção considerará os padrões, regulamentos, re
soluções, procedimentos e re<:.omet:~dações 
pertinentes da Organização Marítima Interna
cional e da Organização de Aviação Ovillnter
nadona1. A Organização observará as dispo
sições pertinentes da Convenção Internacional 
de Telecomunicações, e os regulamentos sob 
a mesma, e considerará, no projeto, desenvol
vimento, construção e implantação do seg
mento espacial da lnmarsat e nas normas es
tabelecidas para reger a operação do segmen
to espacial da lnmarsat e das estações terre
nas, as resoluções, recomendações e normas 
pertinentes dos órgãos da União Internacional 
de Telecomunicações. 

ARTIG032 

Assinatura e Ratificação 

O parágrafo 39 do art. 32 é substituído pelo 
s~.uinte texto: _ 

§ 3q Ao tomar .. se uma Parte desta Conven
ção, ou em qualquer data posterior, um país 
pôde declarar, através de notificação escrita 
ao Depositário, a quais regfstros de navios, 
a quais aeronaves operando sob autoridade, 
e a quaís estações terrenas em_ terra sob sua 
jurisdiç!o a Convenção se aplicará. 

ARTIG035 

DP-nositárlo 

§ 19 do art 35 é substituído pelo segulnte 
texto: 

§ 1~' O Depositário desta ConvenÇão será o 
Secretári~eral da Organizaç!o Marftima 
Internacional. 

EMENDAS A ACORDO 
OPERACIONAL SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES MARfnMAs 

POR SATÉLITÉ (INMARSAT) 

ARTIGO V 
Cotas de Investimentos 

O parágrafo 2~> do art V é substitufdo pelO 
seguinte texto: 

§ 2~> Com o objetivo de determinar as co
tas de investimento, a utilizaçao em ambas 
as direções se a dividida em duas partes iguais, 
uma parte do navio ou da aeronave e outra 
parte terrestre. A parte relacionada ao navio 
ou aeronave onde se origina ou termina o 
tráfego será atribuída ao Signatárlo da parte 
sob cujá autoridade o navio ou aeronave está 
operando. A parte associada ao território onde 
se origina ou termina o tráfego será atribuída 
ao Signatário da parte em cujo território se 
origina ou termina. Entretanto, quando com 
relação a qualquer Signatário; o coeficient~ 
entre as partes do navio e da aeronave e _a 
parte terrestre for superior a 20:1, esse Signa
tário, por meio de solicitação ·ao Conselho, 
receberá a atrlbuiç!o de urna utilização equi
valente ao dobro da parte terrestre, ou uma 
cota de investimento de 0,1% , o que for mais 
alto. As estuturas .que operam no mar, para 
_aS quafs o Conselho permitiu o acesso ao seg-

menta espacial da lnmarsat, serão conside
radas como navios, segundo os objetivos des
te parágrafo. 

ARTIGO XIV 
Aprovação da Estação Terrena 

O parágrafo 2~ do artigo XN é substituído 
pelo seguinte texto: 

§ 2~> Qualquer solicitação de aprovaçãO 
será apresentada à Organização pelo Si!Jna
tário da parte em cujo território a estação terre
na em terra se localiza, ou estará localizada, 
ou pela Parte ou Signatário da Parte sob cuja 
autoridade a estação terrena de um navio ou 

_aeronave ou em uma estrutura funcionando 
no mar tem permissão ou com relação às 
estaçôes terrenas localizadas em um território, 
navio ou aeronave ou em uma estrutura fun
cionando Õo rriãr qu:e não se encontram sob 
a jui15alÇAo de urna Parte, por uma entidade 

-- autorizada de telecomunicações. 

ARTIGO XIX 
Depositário 

O pará!Jfafo 19 do artigo XIX é substituído 
pelo seguinte texto: 

§ 19 ·O Depositário deste Acordo será _9 
Secretário~Geral da Organização Marítima lri
temacionaL_ 

EMENDAS Ã CONVENÇÃO 
DAINMARSAT 

A Inmarsat foi criada a princípio para pro-
- mover as comunicações de embarcações. via 

satéUte, ou seja, para prestar o Serviço Móvel 
marítimo via satélite. A época de sua criação 
cogitou-se a execução, também, do Serviço 
M6vel Aeronáutico, tendo sido decidido, no 
entanto, que em uma outra fase, depois de 
criada a Organização, decisão a respeito seria 
toinada por suas Partes~ 

Presentemente, existindo a Organização, 
com seu sistema já implantaçlo e em execu
ção, considerou-se conveniente o aproveita
mento de toda essa estrubJra __ disponíver para 
a execução do Serviço Móvel Aeronáutico. 

Considerando que a universalização das co
municações é uma busca constante dos pai
ses, a execução desse serviço pelo lnmarsat 
é ufn passo extremamente positivo nesse sen
tido. 

Por outro lado, para as telecomunicações 
um fator importante é o tráfego_ cada vez 
maior, o que_ as tçma mais rentáveis. d au..: 
rnento de tráfego decorre~ neç:essa_rfamel'lte, 
do aumento do número de usuários dos servi
ços-de telecomunicações. Nessas condições, 
a prestação do Serviço Móvel Aeronáutico pela 
lnmarsat aumentará o núni.ero de seus usüá
rios, tomando a organização mais rentável, 
permitindo um mais rápido retomo dos inves
timentos feitos pelos pruses que dela fazem 
parte. 

(À ComissSo de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

~-N•32,de 1989 
(N• 61189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo df! CoOpe
raÇãO Tédrifda"ct~lebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
vi:>mO da República do Paraguai, em 27 
de outubro de 1987. 

Q_CQngresso Nacional decreta: 
Art.~ ]9 Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasü e o Governo 
da. R,epública do Paraguai, celebrado em As
sunção, em 27 de_outubro de 1987. 

· Art- 2? Ficam_ sujeitos à aprovação do 
Congre"sso Nacional quaisquer atas que pos
sam resultar em revisão do referido Acordo, 

- bem como quaisquer ajustes complementa
res ao mesmo. 

Art. 3~ Este .decreto legislativo entra em 
vigqr _n_a data de sua pu~licação. 

MENSAGEM N• 697, DE I 987 

Excel(mtíssimos SenhoreS Membros do 
_:CongressO Nadorlal: 

Em conformidade c:om o disposto no art 
44, inciso ~ da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es

- tado daª R~açóes Exteriores, o texto do Acor
do de Cooperação Técnica, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e ç:>, QQVemo da Repúbiica do Paraguai, em 
Assunção, a 27 de outubro de 1987. 

2. O referido Acofdó visa a promover a 
cooperação técnica entre os dois países em 
áreas de interesse mútuo e que melhor aten
dam a seus objetivo_s de desenvolvimento eco
nÇmico e sociál A cooperaÇão a que se pro
põe o instrumento poderá assumir as seguin
~ modalidades: intercâmbio de informações, 
aperfeiçoamento profissional, projetas con
jufrtOs, irtercâmbfo d.e técnicos e consultas. 

.3. Assim, o presente instrumento, se cons
tituirá em e1emento adicional de estímulo a 
urp relacionamento mais estreito para ambos 
os países no campo da cooperação. 

Brasília, 11 de dezembro de 1987. -José 
&mey 

DCOPT/DAM-IIDAII372JETEC LOO E05 

Em 2 de deierilf>ro de 1987 
A Sua Excelência o Senhor 
JoséSamey, 
Presidente da Repúbik

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vo_ssa Excelên.cia o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Técnfca-entre· õ "Brasil 
e o Paraguai, assinado em ASsunçao em 27 
de outubro de 1987. 

2. O referido acordo visa a promover a 
cooperação técnica entre os_ dois países em 
áreas de interesse mútuo e que melhor aten
dam a seus objetivos de desenvolvimento eco
nómico_ e social. A cooperação a que se pro
põe o instrumento poderá assumir as seguin-
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tes modalidades: iniercâmbio de informações, 
aperfeiçoamento profissional conjuntos, inter
câmbio de técnicos e consultas, ou qualquer 
outra forma de cooperação que vier a ser acor
dada entre as Partes Contratantes. MRE/D
COPT/DAM-1/DAI/372/ETEC LOO 
E05/!987!2. 

3. Os programas e projetos de- C:()Opera
ção técnica a se desenvolverem no âmbito 
do Acordo Básico serão objeto de Ajustes 
Complementares entre as. Partes contratantes, 
os quais serão celebrados em estrita ober
vância das disposições legais vigentes em ca
da país sobre a-matéria e conterão as especifi
cações relativaS a objetos e procedimentos 
de execução de tais programas e projetas, 
bem como mencionarão a duração, as respec
tivas entidades executoras e obrigações, inclu
sive financeiras. 

4. Permito-me encarecer a Vossa Exce
lência a conveniência de o Govenro brasileiro 
ratificar o presente Acordo, para o que será 
necessária aprovação prévia do Congresso 
Na.cional, conforme os termos do art. 44, inci-
so I, da Constituição Federal. . _ 

5. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem _PresideJ!.Cial, 
para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe texto do _acordo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
T11lldo Cesas. 

ACORDO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA 
EN"ffiE O GOVERNO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBUCA DO PARAGUAI 

O Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República do Paraguai (do
ravante denominados "Partes Contratantes"), 

Cõm base nas relações amistosas existentes 
entre os dois países, 

Tendo em vista o interes_se comum pelo 
progresso do desenvolvimento técnico relativo 
ao aprimoramento da qualidade de -vida dê: 
seus povos, e 

A luzes de seus objetivos comuns de desen
'volvimento social e econômlco, e de acordO 
com os princípios de igualdade e benefício 
mútuo, 

Acordam o seguihte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes promoverão, de 
acordo com suas respectivas leis e regula
mentos, e sob a égide do presente Acordo, 
a cooperação técnica entre os dois países. 

ARTIGO II 

A cooperação a que se refere o_ presente 
Acordo incluirá: 

a) o intercâmbio de infounação; 
b) a disponibilidade de pessoal técnico pa

ra transferir conhecimento e experiência téc
nica; 

c) o intercâmbio de pessoal técnico para 
estudo, obseJVação, pesquisa e treinamento 
no campo técnico; ---- ·-

d) a implementação cof\junta ou coorde
nada de programas, projetes e atividades nos 
territórios de Urna ou de ambas as Partes Con
tratantes, e 

e) outras fOrmas de .cooperação técnica 
que puderem ser mutuamente acordadas,pe~ 
las Partes-Contratantes. · -

.ARTIGO UI 

o estabelecimento de proga~as, projetas 
e ·outras forrrias de cooperaçã:o no âmbito do 
presente Acordo, e os pormenores deles résul
tantes, serão defini_dos pOr -Ajustes Comple
mentares a Sererri Concluídos entre as Partes · 
co-ntratantes-e que entrarão ·em Vigor por via 
diplomática. 

ARTIGO IV. 

As Partes Contratantes, em conformidade 
com suas legislações, poderão promover a 
partiCipação de organizações e in_stituições pri
vadas de seus respectivos palses na imple
mentação de programas, projetas e outras érti
vidades de cooperação previstas nas Ajustes 
Complementares reféridos no Artigo lll do pre
sente Acordo. 

ARTioov' 
1. As Partes Contratantes, quando consi

derarem conveniente, e por aprovação de am
bas, poderão convidar organizações e instib,Ji
ções de terceiros países ou organlza~es inter
nacionais a participarem de programas, proje
tes e outras atividades de cooperação decor
rentes deste Acordo. 

2. As Partes Contratantes convirão quanto 
ao modo e à extensão da participação ·dessas 
organizações e instituições. 

ARTIGO VI 

1. As despesas decorrentes do envio de 
pesSoal téCnico, equipamentos e materiais de 
uma Parte Contratimte ·pata -a outra, dentro 
das finalidades do presente Acordo, serão co
bertas pela Parte remetente. 

-2. · As despesas a serem cobertas pela Par
te receptora relativamente ao pessoal técnico 
compreenderão gastos de manutenção, des
·pesas médicas e de t{ansporte local, a menos 
qUe -ae·clàido diferentemente nos Ajustes 
Complemei'it:.ãies concluídos em decorrência 
~o Artigo nl deste Acordo. 

ARTIGO VII 

Cada Parte Contratante: 
1. facilit~rá a entrada e a Saida tj_g SeJJ terri

t6rio, ~-conformidade com_ suas leis e regu
lamentos, de pessoal técnico_ e de ·membros 
de sua família ime4ia.ta, bem como dos equi
pamentos utilizados em projetas e prog-ramas 
sob a égide do presente Acordo e de seus 
Ajustes _Complementares; 

2. isentará o pessoal técnico$. outra P.;ute 
de imj:i-ostos adua_neiros, bem como de outros 
impostos de natureza similar, que incidam so
bre seus bens pessoais e domésticos, desde 
que estes sejam importados nos seis primeiros 

meses de sua primeira chegada ao país recep
tor, e desde que o período de: sua residência 
exceda um ano. Tal iSençãO não se aplicará 
aos veículos motorizados; . 

3. isentará de todos os impostos aduanei
ros, e de outros impoStos de natureza similar, 
as importações e as exportações, de um país 
para o outro, de equipamentos e materiais 
necessários à implementação deste Acordo 
e de seus Ajustes Complementares, sob condi· 

-·ção de sUa reésportaçãO à Parte remetente 
ou do término da vida útil de tais equipamen
tos e materiais, ou transferência dos mesmos 
à Parte receptora, de acordo com as leis e 
regulamentos desta última. 

ARTIGO VIII 

-1. Com o objetivo de promover a imple-
mentação e de acompanhar o desenvolvimen· 
to do pres.ente Acordo e de se:us Ajustes Com
plementares, uma Comissão Mista reunjr-se-á, 
alternadamente no Brasil e no Paraguai, a cada 
dois anos, ou quando necessárl_o._A Com~õ 
Mista será composta de membros brasileiros 
e paraguaios, os quais serão nomeados por 
seus respectivo~ Gov~nos_para cada _reuni,ão. 
O setor privado também poderá, mediante 
aprovação das Partes Contratantes estar repre-
sentado na Comissão .Mista. 

2. --Semp~ qUe se ·conSiderar adequado, 
grupos de estudo sobre qualquer área espe
cífica de intei"esse-jjoderão ser nomeados por 
acordo mútuo das Partes CcintraUm~s. 

ARTIGO IX 

1. Cada Parte Contratante notificará a ou
tra do cumprimento d®_ requisitç>s exigidos 
por sua legislação pertiilente ·para a aprova(;ão 
deste Acordo, o qual entrará em vigor na data 
da segunda notificação. O presente acordo 
permanecerá em vigor por um periodo inicial 
de cihoo anoS e será ·aut:Oniatfcamente reno
vado por períodos sucessivos d~ c:inco anos. 
a menos que uma das Partes Contratantes 
notifique a outra, por escrito, com doze meses 
de antecedência, de sua decisão de dá-lo por 
terminado. -

2. O término Qo presente Acordo não a.fe
tará a realização de programas , projetas ou 
atividades empreendidas sob a égide deste 
Acordo ou de seus Ajustes Complementares, 
e que não tenham sido inteiramente concluí
dos. 

Feito em AssunçãO, aos 27 de oufubro de 
1987. em dois exempiares originaiS, nos iaiO. 
mas português e espanhOl, sendo ambos os 
textos igualmen~ autênticoS. ---

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil, Roberto de Abreu Sodré.-:-- Pelo Gover
no da República do Paraguai, Carlos Augusto 
Saldivar. 

(À ComissãO de Relações-&tedoieS e 
Defesa Nacional.) · · · 
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PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

N• 33, DE 1989 
(N• 64/89, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o texto d9Acordo que cria uma 
ComissãO Mista entre o GôVei'no da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República Togolesa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 fica aprovada o texto do Acordo 

que cria uma comissão Mista entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Repúbalica Togolesa, assinado em Brasília, 
em 18 de agosto de 1988. 

Art. 2~ Quando se reunir no Togo, a dele
gação brasileira que integrará a Comissão Mis
ta será chefiada pelo Embaixador do ~rasil 
naquele país. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEMN•413,DE 198!! 

Excelentíssimos Sehhores Membros do 
Congresso Nacional: _ _ 

Em confoimidã.de cOm o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
.a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhada de Ex~ 
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es .. 
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do que cria uma Comissão Mista entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Togolesa. 

2. O Acordo_ em questão, fundamentado 
em projeto proposto pelo Togo e aceito com 
pequenas modificações pelo Brasil, confor
ma-se ao padrão de Acordos firmados com 
outros países afdçanos, ao estabelecer parâ
metros que permitam a promoção da coope
ração em todos os domínios das relações bila
terais, notadamente nas áreas econômica, co
mercial, cultural, científica e técnica. 

Brasília, 3 de outubro de 1988. -José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DAI, DAF-V 
279/PEXT-LOO-B20, DE 20 DE SETEM
BRO DE 1988, DO SENHOR MINISTRO 
DO ESTADO DAS RElAÇÕES EXrERIO
RES. 

A Sua Excelência o Senhor 
JoséSamey 
Presidente da República 

Senhor Presidente: 
Como é do conhecimento de Vossa Exce

lência, foi assinado em Brasília,- em 18 de 
agosto corrente, Acordo que cria uma Comis
são Mista entre o governo da República Fede
rativa do Brasil e o_ Governo da República To-
galesa. ____ _ 

2. - O referido Acordo, que tem por objetivo 
reforçar os laços de cooperação que unem 
o Brasil e o Togo, resulta do desejo inequívoco 
de ambos os países de consoUdar e estreitar 

as relações bilaterais em todos os campos 
de interesse comum. ' 

3. Fundamentado em projeto proposto 
pelo Togo, e ·aceito com pequenas modifi
cações pelo Brasil, o presente ato conforma-se 
ao padrão de Acordos firmados com outros 
países africanos. ao estabelecer parâmetros 
que permitam a promoção da cooperação em 
todos-os domínios das relações bilaterais, no
tadamente nas áreas econômica, comercial, 
cultural, científica e técnica. 

4. O interesse das autoridades de Lomé 
no estabelecimentÓ de uma Comissão Mista 
com o Brasil foi expresso de maneira formal, 
pela primeira vez, em 1986, com uma pro
posta de Acordo. O Brasil, em função do de
senvolvimento alcançado em condições cli
máticas e sócio-económicas semelhantes às 
do continente africano, apresenta-se como al
ternativa importante para o Togo, em relação 
aos seus tradicionais parceiros, no que tange 
à polítiça de cooperação. 

5. Vale ressaltar, igualmente, que além de 
instrumento para o fortalecimento dos laços 
de cOoperação entre o Brasil e o Togo, a Co
missão Mista certamente constituir-seooá em 
foro propício para a elaboração de esquemas 
destinados a vitalizar o comércio bilateral, que 
é modesto e irre9ular. Efetivamente, em 1986, 
o Brasil exPOrtou somente CJS$ 2.381 mil para 
o Togo em 1987, GS$ 1.062 mil. Nos mesmos 
anos, não se registraram importações brasi
leiras provenientes do Togo. 

6. Nesse quadro, e tendo em vista o inte
resse do Governo do Togq em estreitar os 
laços de cooperação com o Brasil- demons
trado pela visita de nove dias que realizou ao 
Brasll, em agosto último, o Ministrt;~ dos Negó
cios -EStrangeiros e da Cooperação daquele 
pais - permito-me encarecer a Vossa Exce
lência a conveniência de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo, sendo para tanto 
necessária a prévia aprovação do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 44, inciso I, da 
Constituição. 

7. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter projeto de Mensagem Presidencial 
para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo 
à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais pfofundo respeito. - Ro
beito Abreu Sodré. 

. ACORDO SOBRE A c:R!AÇÃO DE 0MA 
- COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 
- E O GÓYERNO DA 

REPÚBLICA TOGOLESA 

O Governo da República Federativa doBra
sil e 

O Governo da República T0golesa 
(doravante denominados "Partes Contra

tantes".) 
Conscientes dos laços de amizade e de.s.o_ii

dadedade que unem seus povos, e 

Animados pela vontade Comum de intensi
ficar e de reforçar a cooperação em todos 
os campos de interesse comum entre os dois 
países. 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes instituem pelo pre
sente Acordo uma ColnissãO Mista de Coope
ração Brasileiro-Togolesa, doravante denomi
nada "Comissão Mista". 

. ARTIGO II 

A Comissão Mista ierá por objetivo pefmitir 
a coorde_nação no que diz respeito aos assun
tos de cooperação de interesse comum, assim 
como buscar os meios e modos capazes de 
promover e de reforçar a cooperação em to
dos os campos entre os dois países, especial
mente em assuntos económicos, comerciais, 
culturais, científicos e têcnicos. 

ARTIGO III 

1. A Comissão Mista compreenderá: 
........ uma Subcomissão de Assuntos Econô

micos e Comerciais, e 
-uma Subcomissão de Assuntos Cultu

rais, CientíficOs ·e-Técnicos. 
2. A Comissão Mista poderá instituir, na 

medida em que se frzer necessário, Comitês 
ad hoc para o estudo em profundidade de 
assuntos específicos. 

ARTIGO IV 

1. A Comissão Mista reunir-se-á de dois 
em ·dois anos em sessão ordinária, alternada
mente no Brasil e no Togo, ~ou em sessãO 
~ordinária, mediante solicit?Jç:âo de uma 
das Partes Contratantes. 

2. A presidêncle, da Comissão Mista será 
exercida pelos Ministérios das Relações Exte
riores ou por membros dos Governos dos res
pectivos países. 

ARTIGO V 

1. O projeto de agenda. proposto pelo país 
anfitrião, por via diplomática, com dois meses 
de antecedência, será adotado na abertura de 
cada sessão da Comissão Mista. -·- - -

2. Qualquer novo assunto, para ser exami
nado pela Comissão Mista, deverá ser objeto 
de notas dirigidas ao outro gover~lo peJo go
vemo-qtle Propõe a inscrição, ao menos um 
mês antes da data 9a ~ssão . 

ARTIGO VI 

Os resultados das reuniões das Subcomis~ 
sóes e ComitéS ild hoc serão submetidos à 
aprovação da ComiSSão Mista. 

ARTIGO VIl 

As conclusões da Comissão Mista serão 
consignadas em ata firmada pelos Chefes_ das 
d!!legaçóes e um comunicado final será dado 
à imprensa. 

ARTIGO VIl! . 

O presente Acordo será submetido aos pro
cedimentos constitu-cionais de cada Parte 
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Contratante e entrará em vigor na data da troca 
dos instrumentos de Ratificação. 

ARTIGO IX 

1. O presente Acordo será válido por um 
periodo de_ 6 (seis) anOs, podendo ser rena• 
vado por tácita recondução por periodos sub~ 
seqüentes de 6 (seis) anos. 

2. Cada Parte Contratante poderá solicitar, 
por escrito, a emenda do presente Acordo. 

.3. Os trechos emendados de comum 
acordo entrarão em vigor nas mesmas condiM 
ções previstas no Art. Vlli. 

ARTIGO X 

Cada uma das Partes Contratantes--poâerá, 
a qualquer momento, denunciar o Presente 
Acordo. A denúncia surtirá efeito 6 (seiS) me-
ses após a notificação por escrito à outra Parte. 

feito em Brasília, aos 18 dias do mês de 
agosto de 1988, em dois exemplares originais 
nas línguas portuguesas e francesa, os dois 
textos sendo iguaJmente válidos. 

Pelo governo da República FederatiVa do 
Brasil: Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da Repúbllca Togolesa: Yaovi 
Adodo. . . 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

1'1• 34, DE 1989 
(1'1• 73/89 na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos do Convênio de Cço-
peração para a Realização de Obras Pre
vistas no Estudo de RevitaiizaçAo do Cen~ 
tro Hi,st6dco de João Pesspa, Capital do 
Estado da Paralba, e de seu Protocolo 
Anexo correspondente ao Financiamento 
de Obras para o ano de 1988, celebrados 
entre o Govem'o 'da República Ff!derativa 
do BrasU e o aovt!mo do Reino da Espa
nha, a BrasOia, eiTi26 de abril de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ç Ficam aprovados os textos_ do 

Convênio de Cooperação para a realização de 
Obras Previstas no Estudo de Revitalização 
do Centro Histórico ae João- Pessoa, Capital 
do Estado da Paraíba, e de seu Protocolo Ane
xo correspondente ao financiamento de obras 
para o ano de 1988 celebrados entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Espanha, em Brasilia, a 
26 de abril de 1988. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 305, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o Convênio de 

Cooperação para a realização de Obras Previs
tas no Estudo de Revitalização do Centro His~ 
tórlco de Joã_o Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba e do Protocolo Anexo ao Convênio 
de Cooperação para Realização de Obras Pre~ 
vistas no Estudo de Revitalização do Centro 
Histórico de João Pessoa, Paraíba, correspon
dente ao financiamento de obras para o ano 
de 1988, celebrados entre o Governo da Repú:. 
blica Federativa do Brasil e o Governo do Rei~ 
no da Espanha, em Brasília, a 26 de abril de 
1988. 

2. O Convênio vem dar continuidade à co
laboração que o Governo espanhol tem pres~ 
tado ao Governá Drãsil~iro na valorização do 
patri\(lônio histórico de João Pessoa, a ~I 
já fo_i obje~o de acordo ftrmado em Brasí11a, 
a 9-de abril de 1987. 

3. O referido Convênio se coristituirá tam
bém em elemento addonal de setimulo a um 
relacionamento mais profícuo para ambos os 
países. 

Brasília, 16 de agosto de 1988. -José Sar
nev. 

EXPO$IÇÃO DE MOTIVOS DONT/DAI-204/ 
PAIN-LOO-L00-A07 DE 19 JULHO DE 

· 1988, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS RE!AÇÓES EXTERIORES: 

A Sua Excelência o !;;enhor 
JoséSamey 
Presidente da República 

Senhor Pl'estdente, 
Tenho a honra de submeter à alta conside

ração de Vossa Excelência texto do Convênio 
.de Cooperação- entre os Governos brasileii'o 
e espanhol para a rea]ização de obras previstas 
no Estvdo de Revíta1ização do PatrimôrUo His
tórico de João Pessoa e do anexo Protocolo 
correspondente ao fmanciamento das men
cionadas obras para o ano de 1988; assinado 
entre o Brasil e a Espanha, em 26 de abril 
do ano em curso. 

2 O-ConVênio vem dar continuidade à co
laboração que o Governo espanhol tem pres
tado ao Governo brasileiro na valorização do 
património histórico de João Pessoa_, o qual 
já foi objeto de acordo finnado em Brasília, 
em 9 de abril de 1987. 

3. A execução do presente acordo caberá, 
do lado brasileiro, ao Governo do Estado da 
Paraíba e ao Ministro da '"Cultura, por inter
médio da Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico NacionaJ (SPHAN) e do Instituto 
de Piomoção Cultural; do lado espanhol, as 
instituições responsáveis serão o Instituto de 
Cooperação Ibero-Americano e a Comissão 
Espanhola para a Cómeinoração do V Cente
nárip do Descobrimento da América. 

4. Nessas condições, tenho a hon@ de 
submeter projeto de mensagem presidencial, 
para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o Acordo anexo à apro
vação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os p_rq· 
teStas do meu mais profundo respeito. - Ro
berro de .Abreu Sodré. 

coNVàiio DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O GOVERNO DA REPáBUCA 
FEDERATIVADOBRASILEO . 

GOVERNO DO REINO DA ESPANHA 
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAs 
PREVISTAS NO ESTA TUfO DE 
REVITALJZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, 
CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

O Governo "da RePúDifCa Fe-deraüiiã -dOBra
sile 

O Governo-ao Reino da Espanha (doravante 
denominado "Partes"), 

Reafumando sua determinação de cooperar 
na recuperação das raízes culturais comuns 
aos povos do Brasil e da Espanha e aprofundar 
o conhecimento e o entendünento recíprocos; 

Animados pela frutífera colaboração desen
volvida entre ambas as Partes através da Se
cretaria de Património Histórico e Artistico Na
cional (doravante denominada SPHAN), do 
Ministério da Cultura da República Federativa 
do Brasil, e do Instituto de Cooperação Ibero
Americana (doravante denominado IO) da Es
panha, na exeCução do Convênio de Coope
ração para a Real~ção do Esb.ic;lo de Revitali
zação da Cidade de João Pessoa, Para1ba, 'fir
mado em Brasma, a 9 de abril de 1987; 
- _ Desejando dar continuidade a essa colabo
ração destinada a pôr em prática as conclu
sões e recomendações contidas no mencio
nado Estudo, e, 

CoriSiderando ahlda o qU-adro que, para es
sa cooperação, oferece o Programa de Revita· 
lização dos Centrosffist6rico_s çi~América lbé· 
rica que o IQ vem promovendo, 

Uécidem cOoperar na execução conjunta 
do programa de obras previsto no Estudo da 
Revitalização do Centro Histórico de João Pes-
soa, e, 

Acordam o seguinte, 

ARTIGO I 

A Parte brasüeira designa como instituições 
executoras do presente Convênio o Ministério 
da Cultura, através da SPHAN e do Instituto 
de Promoção Culb.ual (JPQ, bem como do 
Governo do Estado da Paraíba. e a Parte espa
nhola designa, com a mesma finalidade, a Co
missão Nacional Espanhola para as Comemo
rações do V Centenário do Descobrimento da 
América e a Direção de Cooperação Cultural 
dolO. 

ARTIGOU 

A realização do-programa de obras previsto 
no Estudo de Revitalização do Centro Histórico 
de João Pessoa será executada segundo o 
calendário proposto naquele estudo e confor
me as possibüidades orçamentárias das insti~ 
tuições executoras do presente Convênio para 
cada ano orçamentário. 

ARTIGO fi 

1. As instituições executoras negociarão 
anualmente entre si o montante dos recursos 
financeiros que cada uma delas se cOmpro
mete a fornecer. 
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2.- Para tal fim, elaborarão, para cada ano
orçamentário, um Protocolo anexo ao presen
te Convênio, em que se especificarão as obras 
de revitalização a serem fmanciadas por cada 
instituição e os recursos orçamentários cor
respondentes. 

ARTIGO IV 

Os recursos de cada instituição serão apli
cados integralmente nas obras de revitaliza
ção. 

ARTIGO V 

No caso de ocorrer uma- diferença orça
mentária entre as previsões dos P.TOjetos de 
obras e as variações de; preços reais no Brasil, 
o Governo i:lo Esteido da Paraíba se compro
mete a completar estes fundos para o financia
mento total das obras de cada ano-orçamen
tário. 

ARTIGO VI 

O controle e direção técnica das obras serão 
realizados por técnicos da SPHAN, do Governo 
do Estado da Paraíba e do 10. -

ARTIGO VIl 

A utilização dos edificios reabilitados será 
aquela prevista no Estudo de Revitalização. 
Caso haja alguma modificação, será esta ne
gociada pelas instituições executoras do prew 
sente Convênio. 

ARTIGO VIII 

1. O presente Convênio se aplicará provi
soriamente a partir da da:ta de sua assinatura 
e vigorará quando as Partes se notificarem 
sobre o cumprimento das respectivas formali
dades internas. 

2. O presente Convênio poderá ser denun
ciado, por escrito e por via diplomática. com 
uma antecedência de um mês. 

Feito em Brasília, aos 26 dias dO mês de 
abril de 1988, em dois- ofíginais, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Paulo Tafso Flech8 de Uma - Celso 
Monteiro Furtado- Tarcísio Burity. 

Pelo Governo do Reino da Espanha ad Refe
rendum.~ Luiz Yaíiês-Barnuevo. 

PROTOCOLO ANEXOAQ CONvÊNIO 
DE COOPERAÇÃO ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DO REINO DA ESPANHA 
PARA A REAUZAÇÃO DAS 

OBRAS PREVISTAS NO 
ESTUDO DE REVITAUZAÇÃO DO 

CENlRO HISTÓRICO DE 
JOÃO PESSOA, PARAIBA, 
CORRESrONDENTEAO 

FlNANCiiiMENTO DE OBRAS 
PARA O ANO DE 1988 

A Secretaria do Património Histórico e Artís
tico Nacional do Ministério da Cultura do Brasil 
(SPHAN). _ 

O Instituto de P!-omoção Cultural do Mlni_s
tério da Cultura do Brasü (IPC). 

- - O Govemó do Estado da Paraíba, e 
O Instituto de Cooperação Ibero-Americana 

(ICI), da Espanha, e 
A ComisSão Nacional Espanhola para a Co

memora"çáo do V Centenário do Descobri
mento da América, 

Em cumprimento ao disposto no art m do 
Convênio de Cooperação entre o GoVernO da 
Repóblica Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Espanha para a realização de 
obras previstas no Estudo de Revitalização do 
Centro Histórico de João Pessoa, Paraíba, fir
mado a 26 de abril de 1988, 

Acordam o seguinte Programa de Financia
mento de Obras de Restauração no Centro 
Histórico de João Pessoa para o ano de 1988~ 

1-ASPHAN e o IPC contribuirão para reali
zação das obras abaixo citadas, com as quanti
dades relacionadas a seguir: 

Cruzadõs 

Restauración dei "Horto de 
São Francisco" ........................... 7 263.645;00 
Rees:ructura~ión .~e la "Praça 
de São FranciSCo ·---.. -··· 3252.728,00 
Reestructuración de la "Praça 

de Dom Adauto"' ·-····················· 5268.630,00 
Restauración dei edificio de la 
antigua "Alfandega" .................. 2.904.996,00 
Recuperación de la ''Praça An-
thenor Navarro ................. ; ........ --;- 1310.000,00 _ 

n-O Governo da Parafi:ia contribuirá com 
os _serguintes recursos: 

Cruzados 

EXptõpíación dei "Hotel Globo 

····-························-·······-·-···-·- 10.000.000,00 
Expropiación de edificíos exis--
tentes en e! "Horto de São 
Francisco'' ................. ~ ................ . 5200.000,00 

III- O JCI e a Comissão Nacional Espa
nhola para a Comemoração do V Centenário 
do Descobrimento da América contribuirão 
coin os recursos correspondentes às seguin
tes-obras: 

Pesetas-

peração entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino da Espa
nha para a realização das obras previstas no 
Estudo de Revitalização do Centro Histórico 
de João Pessoa, e permanecerá em vigor até 
31 de dezembro de 1988. 

Feito em Brasília, no dia 26 de abril de 1988, 
em doiS originais. nos idiomas português e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. Celso Monteiro Fu;tado 

Pela Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artfstico Nacional do Ministério da Cultura do 
Brasil, Osvaldo José de Campos Mel/o. 

Pelo Instituto de CooperaÇão Ibero-ameri
cana da Espanha, e pela Comissão Nacional 
Espanhola pa~a a Comemoração do V Çente
hário do DescobrimentO da América, Luiz Ya
íiez-Bamuevo. 

Pelo Instituto de Promoção Cultural do Mi
nistério da Cultura, Mmia Luisa Librandi. 

Pelo Governo do Estado da Paraíba, Tarcfslo 
Burity. 

MENSAGEM N• 287, DE 1987 
(Do Poder Executivo) 

- Ane:reda à de n'l 305/88 

· Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em cOnformidade com o disposto no art. 
44, inciso 1, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado da Cultura e das Relações Exterio
res, o texto do COnvênio de Cooperação entre 
O Governo da Repóblica Federativa do Brasil 
e ,o Ooverno do Reino da Espanha para a 
realização de obras previstas no estudo de revi
talização do Centro Histórico de João Pessoa, 
Capital do Estado da Paraíba, ~assinado em 
26 de abril de 19f38, em Brasíl_ia. 

Brasília, 2 de agosto de 1988. - U/ysses 
GUimarães. 

EXPOSIÇÃO DE M01JYOS N• WS9, DE !3 
DE JUNHO DE !988, DOS SÉNHORES 
MINISlROS DE ESTADO DA CULTORA 

. E DAS RElAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Restauração da Igreja de São ___ Doutor_José_~mey 
Bento ....................... u .. _,., ....... ,_,,_ 10.0"00~000,00 Dignl'ssimÕ Presidente da República 
Restauração dos Edifícios do Federativa do Brasil 
Hotel Globo ......................... ----· 9.100.000,00 Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

lV...,..,... Desta forma, e conforme o disposto 
no att. V do Cãnvênio- de Cooperação entre 
o Governo da Repóblica. Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Espanha, para reali
zação das obras previstas no Estudo de Revita
lização do Centro Histórico de João Pessoa, 
caso venha a ocorrer uma defasagem orça
mentária entre as previsões fmanceiras dos 

- projetas de obras arrolados nos Itens anterio
res e a variação dos preços reais no Brasil, 
o Governo do Estado da Paraíba se compro~ 
mete a completar os ditos fundos para o finan
ciamento total das obras deste ano. 

O presente Protocolo se aplicará provisoria
mente desde a data de sua assinatura e entrará 
em vigor na mesma data do Convfulfo de Coo-

blica, 
O GovernO-da Repótillca -Federativa doBra

sil, representado pelo Ministério da Cultura, 
assistido pelo Ministério das Relações Exterio
res, e o Governo do Reino da Espanha, através 
do Instituto de Cooperação Ibero-Americana, 
anímados pelos significativos resultados da 
implementação, por ambas as partes, do Con
vênio de Cooperação para a ReaJização do 
Estudo de Revitalizaç3o da Cidade de João 
Pessoa, Paraíba, firmado em Brasília - Dis
trito Federal, em 9 de abril de 1987.:, pretendem 
dar continuidade a essa colaboração, no intui
to de por em prática as conclusões e recomen
dações conseqüentes. 

2. Celebraram, para tanto, um Convênio 
de Cooperação entre o Governo da República 
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Federativa do Brasil e o Govemo do Reino 
da Espanha, para a realização de obras previs
tas no estudo de Revitalização do C~ritrõ Hist.Ç~ 
rico de João Pessoa. 

3. Foram designados, pela Parte bl-aSile'ira~ 
como instituições executoras desse Convênio 
o Ministério da Cultura, através da SPHAN e 
do Instituto de promoção Cultural-IPC, bem 
como o Governo do Estado da Paraíba Aparte 
espanhola designou, com finaJidade Idêntica, 
a Comissão Nadonal Espanhola para as Co
memorações do V Centenário dó Descobri
mento da América e a Direçáo de Cooperação

. Cultural do 10. 
4. Para a realização conjunta do programa 

de obras previsto no Estudo de Revitalização 
do Centro Históric-o de João Pessoa, de acordo 
com o calendário proposto nesse estudo, den
tro das possibilidades orçamentárias das insti
tuições ex:cecutoras do cçmvênio em pauta, 
o montante de recursos fmanceiros que cada 
uma se compromete a fornecer deverá ser 
negociado anualmente. Com essa finalidade 
elaborarão um protocolo re_ferente a cada ano 
orçamentário, a ser anexado ao presente con
vênio. Nele estarão especificados as obras de 
revitalização a serem financiadas e os recursos 
orçamentários concernentes. O protocolo re
ferente ao ano de 1988 já está aSsinado e 
as verbas correspondentes encontram-se dis
poníveis. 

5. Considerando a relevância do Convê
nio, objeto da presente Exposição de MOtivoS, 
não apenas-pelos méritos de suas ações, mas 
também pelo alto a]cance dessa exemplar ini
ciativa no contexto da América Latina, solicita
mos a Vossa Excelência seja enviada mensa
gem ao Congresso Nacional submetendo o
texto do documento à apreciação daquela Ca
sa, de conformidade com ·o- àisposto no art 
44, I, da Constituição em vigor. 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelên
cia protestos de consideraç~o e respeito. _:.'" 
Celso Furtado, Ministro de Estado da CuJtura 
-Roberto de Abreu Sob ré? Ministro de Estado 
das Relações Exteriores. 

sil 

CONVBiJO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O GOVERNO DA REPUBUCA 
FEDERATIVA DO -BRASIL E O 

GOVERNO DO REINO DA ESPANHA 
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS· 

PREVISTAS NO ESTUDO DE 
REVITAUZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, 
CAP!T AL DO ESTADO DA PARAfBA 

O Governo da República Federativa doBra-

O Governo do Reino da Espanha 
(doravante denominados "Partes"), 
Reafirmando sua determinação de cooperar 

na recuperação das raízes Culturais comuns 
aos povos do Brasil e da Espa.nha e aprofundar 
o conhecimento e o en~ndimento recíprocos~ 

Animados pela frutifera colaboração desen
volvida entre ambas as partes através da Se
cretaria de Patrimôriio Hist6rico e "Artistico Na~ 
ctona1 (doravante denominada SPHAN), do 
Ministério da Cu1tura da República Federativa 
do BrasJ1 e do Instituto de CooperaçãO Ibero-A-

mericana (doravante denominado lO) da Es
panha, na execução do Convênio de Coope
ração para a realização do Estudo de Revitali
zação da Cidade de J_oão Pessoa, Paraíba, fir
mado em Brasília em 9 de abril de 1987; 

Desejando dar continuidade ~ essa colabo
ração destinada a p6r em prática as conclu
sões e recQillendações con~da_s no mendo
nado estudo, e 

Considerando ainda o quadro que, para es
sa cooperação, ofei-ece o Programa de Revita
lização dos Centros Históricos da América Ibé
rica que o !CI vem promOvendo. 

Decidem coperar na execução conjunta do 
proQrarria de obras previsto nó Estudo da Re
vitalização do Ce~tro H!~~rico ~~ ~oão Pes-
soa, e 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO! 

A parte brasileira designa como instituições 
executoras do presente convênio o Ministério 
da Cultura, através do SPHAN e do Instituto 
de Promoção Cultural - lPC, bem como do 
Governo do Estado da Paraíba, e a parte espa
nbpla designa, com a mesma finalidade, a Co
missão Nacional Espanhola para as Comemo;. 
rações do V Centenário do Descobrimento dã 
América e a Direção de CooperaçãO Cuhural 
doia. 

ARTIGO II 

A realização conjunta do programa de obras 
previsto no Estudo de Revitalização do Centip 
Hist6rico de João Pessoa será executada se
QWldo o calendário proposto naquele estudo 
e confonne as possibilidades orçamentárias 
das instituições exeCu_tor~_$ cto presente_ convê
nio para cada ano orçamentário. 

ARTIGO lU 

1. As instituições executoras negociarão 
anualmente entre si o montante dos recursos 
financeiros que cada uma delas se compro
mete a fornecer. 

3~ Para tal flfll, elaborarão, para cada ano 
orçamentário, um protocolo anexo ao presen
te convêiiio, em que se especificarão as obras 
de revitalização a serem fmanciadas por cada 
instituição e os recursos orçamentários cor
respondentes. 

ARTIGO IV 

--- 9~-~eS_~I3_os de cada instituição serão apli
cados integralmente nas obras de revitaliza
çãó~· 

ARTIGO V 

NQ caso de ocorrer uma diferença orça
mentária entre as previsões dos projetas de 
obras e as variações de preços reais no Brasil, 
o Governo do._Estado _d& Paraíba se cOmp_ro
mete a completar estes fundos para o financia
mento total das 9bra~ de c~d~ ~no orçamen
tário. 

ARTIGO VI 

O c.ontràlé e direç!áo técnica daS Ohfas.serão 
realiza. dos pqr técnicos da SPHAN, do Governo 
do Estado da Paraíba e do ICL 

ARTIGOVU 

A utilização dos_ edifícios reabilitados será 
aquela prevista no Estudo de Revitalização. 
Cãso haja alguma modificação, será esta ne
gociada pelas instituições executoras do pre
sente convênio .. 

ARTIGO VIII 

1. O presentê-conVêniO 5e aplicará Pf0'6':' 
seriamente a partir da data de sua ~inatura 
e vigorará quando as partes se notificarem 
sobre o cumprimento das respectivas formali
dades internas. 

2. O presente convênio ppderá ser den~
ciado, por escrito e por via diplomática, com 
uriia antecedência de um mês. 

Feito em Brasília, aos 26 dtas do mês de 
abn1 de 1988, em dOiS- OiiQfuáis nos idiomaS 
português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. 

P_elo Governo da República Federativa do 
Brasil: Paulo Tarso Rexa de Urlla - Celso 
Monteiro Furtado- Tarcfslo Burity. 

Pelo Governo do Reino da Espanha adrefe
rendum: Luís Yaflez-Bamuevo. 

CO!M:NIO DE cooi'EAA<::Ióti ENTRE. 
EL GOBIERNO DEL REINO DE 

ESPANA V EL GOBIERNQ DE IA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DE 
BRAS!~ PARA LA REAL.IZACIÓN 
DE OBRAS PREVISTAS EN EL 
ESTODIO DE REVIT AUZACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
JOÃO PES.s<M,<;:AP!TAL DEL 

ESTADO DE PARA!BA 

El Gobiemo dei Reino de Espafia 
y ~ . ~ -
E! Gobiemo de la República Federativa de 

Brasil, 
~(En adeiáilté denom~ad~s p~s), . 
Reafrrrr1ando su determinación de cooperar 

en la recuperaci6n de.las raíces cultural~s co
munes a tos pueblos ~- E.spanha y de B.rasil, 
y profundizar asf e_n el çonoçimiento y en e! 
entendimiênto reciprocas; _ 

Animados por la· fri.tCtifera colaboración de~ 
sarrollada entre ambas partes através dei Insti
tuto de Cooperaci6n lberoamelicana (en ade
Jante denominado IG) de ESpana y de la Se~ 
cretaria dei Patrimon1o Histórico y Artfstico Na-.: 
ciÕnal (en adela~ denomÚ'lado SPHAN) dei 
Ministerio de Cultura de la Republica Fede
rativa de Brasil, en la ejecuci6n dei Conv~nio 
de Cooperación para la realizadón dei E$ctio 
de Revitalizaci6n àe la ciudad de João Pessoa, 
Paraíba, frrmado en Brasília el 9 de abril de 
1987; 

Deseafl.do dar: Cóntinuidad a esa colabora
ción para hacer efectivas la~- conclu~iones y 
re_comendaciones cótitenfdas en el mencio-
nado Est~dio y -

Considerando nuevamente el marco··que 
para esa cooperación ofrece-el Programa- de 
Revité1lizaci6n de los Centros_ Hist6ricos de lbe
roarhéfica que vi_ene promoviendo el IO; 

Deciden cooperar en la ejecudón córijuntã 
dei programa de obras previsto en el Estudlo 
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de Revitalización dei Centro Histórico de João 
Pessoa,y 

Acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO! 

La parte espaftola designa como ejecultora 
dei presente ConVenio_a la Comisión Nacional 
Esp<~fiola para la Conmemoraci6n dei V Cen
tenario dei Descubrimiento de América y a 
la Direcci6n de Cõop-eración Cultural dei a, 
y Ia parte brasilefia designa, con la mlsma 
finalidade, ai Ministério de Cultura, através de 
la SPHAN y dei Instituto de Promoci6n Cultu
ral, así como ai Gobierno dei Estado de Pa
raíba. 

ARTICULO II 

La reaJización conjunta dei programa de 
obras previsto en e! Estudio d.e Revitalizaci6n 
dei Centro Histórico de João Pessoa se llevarâ 
a cabo según el calendario propu esta en dicho 
estudlo y conforme a las poslbilldades presu
puestarias de las Instituciones ejecutoras dei 
presente Convenio para cada anualidad. 

ARTICULOlli 

Las lnstltuciones ejecutoras negociarán 
anualmente entre ellas el importe de las apor
taciones financeiras que cada una se compro
meta a prestar 

A tal efecto, elaborarán para cada anuaJidad 
un Protocolo anejo al presente Convenio en 
el que se determinarán las obras concretas 
a ser fmanciadas por cada lnstitudón y das 
asignaciones presupuestarias corresponden
tes. 

ARTICULO IV 

Las aportadones de cada Instftución será 
aplicadas integramente en obras concretas. 

ARTICULO V 

En caso de producírse un desfase presu
puestario entre las previsiones de los proyec
tos de obras y las variaciones de precios reales 
en Brasil, el Gobiemo dei Estado de Paraíba 
se compromete a completar dichos fendas 
para la financiación fufal de las obras de cada 
anuaUdad. 

ARTICULOVf 

El contrai y direcci6n técniCa de las obras 
se llevará a cabo por técnicos de la SPHAN, 
dei Gobiemo dei Estado de Panuba y dei 10. 

ARTICULO Vil 

La utillzaclón de los edificios rehabUitados 
será la prevista en el Estudio de Revita1izaci6n. 
Caso de existir modificación, ésta será nego
ciada por las Instituciones ejecutoras dei pre
sente ConveniO. 

ARTICULOVlli 

1. El presente Convenio se aplicará proví
sionalmente desde la fecha de su finna y entra
rá em vigor cuando las partes se notifiquen 
el cumplimiento de sus respectivos trâmites 
internos. 

2. El presente Cortvenio pedrá ser denun· 
dado, por escrito y por via diplomática, con 
un mes de antelación. 

Hecho en Brasijia, el dia 26 de l:!!bril de 1988, 
en dos originais en los idiomas espatiol y por
tugues, s.iendo ambos textos igualmente au
ténticos. 

Por el Gobiemo dei Reino de Espafia ad 
referendum: Luiz Yaiíes-Barnuevo. 

Por _el Q_Q!Jlemo de la República Federativa 
de Brasil: Celso Monteko Furtado - Paulo 
de Tarso Aecho de Uma- Tareis/o Burity. 

PROTOCOLO ANEXO AO CONVâiiO 
DEcCOOPERAç:Ao ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DO REINO DA ESPANHA 
PARA A REAUZAç:AO DAS 

DAS OBRAS PREVISTAS NO 
ESTUDO DE REVITALIZAç:AO DO 

··- CENTRO HISTÓRICO DE 
JOÃO PESSOA, PARAÍBA 
CORRESPONDENTE AO 

ANANCIAMENTO DE OBRAS 
PARAOANb DE 1988 

A Secretaria do patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional do Ministério da Cultura do Brasil 
-SPHAN, 

O lnstituto de Promoção Cultural do Minis· 
térlo da Cultura do Brasil (IPC), 

O Governo do Estado da Paraíba, 
e 
O Instituto de Cooperação Ibero-americana 

00), da Espanha, e 
A Comissão Nacional Espanhola para a Co

memoração do V Centenário do Descobri
mento da América, 

Errf cumprimento ao disposto no art ID do 
ConVênio de Cooperáção entre o Goveril.ci da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Espanha para a realização de 
obras previstas no Estudo de revita1ização do 
Centro Histórico de João Pessoa, Paraíba, fir
mado a 26 de abril de 1988, 

Acordam o segWnte_ Programa de Financia~ 
menta de Obras de restauração no Centro 
Histórico de João Pessoa para o ano de 19_88: 
1-ASPHAN e o IPC contribuirão para reali

zação das obras abaixo citadas, com as quanti
dades relacionadas a seguir: 

Cruzados 

Restauração do Horto de São 
Francisco .... .,, .. ~ .. ···············-····-- 7263.645,00 
Restruturação da Praça de 
São Francisco ........................... .-- 3.252.728,00 
Reestruturação da Praça Dom 
Adauto ...... ,................................... 5288:63U,OO 
Restauração do Edifício da an-
tiga Alfândega ............................. 2.904.966,00 ·· 
RecU:peiação da Praça Anthe-
nor Navarro.................................. 1 . .31 0.000,00 

n-O Governo da Paraíba contribuirá com 
os seguintes recursos: 

Cruzados 

Expropriação ~o Hotel Globo. 10.000.000,00 

Expropriação dos Edifí-
cios existentes no Horto 
de São Francisco.............. 5.200.000,00 

Pesetas 

Restauración de la ··1glesia de 
São Bento" .................................. 10.000.000,00 
Restauración de los edifícios 
de! ''Hotel Globo"....................... 9.JOo:ooo,oo 

IV-Desta forma, e conforme o disposto 
no artigo V do Çonvênfo de Cooperação entre 
o Goveino da República Federativa do Brasil 
e o Governado Reino da Espanha, para reali
zação das obiiis -previstaS no Estudo de Revita
lizaçilo do Centro Histórico de João Pessoa, 
caso venha a ocorrer uma defasagem orça
mentária entre as previsões financeiras dos 
projetas de obras arrolados nos itens anterio
res e a variação dos preços reais no Brasil, 
o Governo do EstadO âa Paraíba se compro
mete a completar os ditos fundos para o fman
ciamenfu total das obras deste ano. 

O presente Protocolo se aplicará provisoria
mente desde a data de sua assinatura e entrará 
em vigor na mesma data do Convênio de Coo
peração entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino da Espa
nha para a realização das obras previstas no 
Estudo de Revitalização do Centro Histórico 
de João Pesspa, e permanecerá em vigor até 
31 de dezembro de 1988. 

Feito em Brasília. no dia 26 de abril de 1988, 
em dois originais, nos idiomas português e 
espanhol, sendo ambos os textos i_gualmente 
autênticos. - Celso Monteiro-Fúrtadii- --
- -Pela Secretaria do Patdmônio Histórico e 
Artistico NacionaJ do Ministério da Cultura do 
Brasil: Osvaldo Josede C8mpos MeDo. 

Pelo Instituto de Pl-õffioçáo Cultural do Mi
nistério da CuJtura Maria Lulsa Ubrandi. 

Pelo Governo do Estado da Paraíba, Tarcfsfo 
Bwí~ _ 

Pelo Instituto de Cooperação Ibero-ameri
cana da Espanha, e pela Comissão Nacional 
Espanhola para a comemoração do V Cente
nário do Descobrimento da América: Luiz Ya
iles-Bamuevo. 

PROTOCOLO AI'!EXO AL CONVENIO . 
DE COOPERAOÓN ENTRE EL 

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAI'!A 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBUCA 

FEDERATIVA DEL BRASIL PARA 
LA READZACIÓN DE OBRAS. 

. PREVISTAS EN EL 
ESTUDIO DE REVITALIZACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

JOÃO PESSOA PARAÍBA 
CORRESPONDENTE A LA 
FINALIZAOÓN DE OBRAS 

. PARA EL ANO 1988 

Ellnstituto de Cooperãción Iberoamericana 
(10) de Espaõa, 

La Comisi6n- Nacional Espaftola para la 
Commemorã..eión dei VCeilténariõ-de1DeSCuM 
brimiento de América, 

La Secretaria. dei Patrimonio Histórico y Ar· 
tistico Nacional dei Ministério de Cultura de 
Brasil (SPHAN), -

E! Instituto de promoción Cultural dei Minis· 
tédo de Cultura de Brasil (IPC), 
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y 
El Gobiemo dei Estado de Paraíba, 
En curnplimiento de lo dtspuesto en el Arti

culo IU dei Convenio de Cooperación entre 
el Gobiemo dei Reino de Espafia y el Gobiemo 
de la Republica Federativa dei Brasil para la 
realización de obras previstas en el Estudio 
de revitaJización dei Centro Histórico de João 
Pessoa, Paraíba, firmado el 26 de abril de 
1988, 

Acuerdam el siguiente programa de fman
ciación de obras de restauración e_n el Centro 
Histórico de João Pessoa para la anualidad 
correspondiente a 1988:- - -

I- La SPHA.N y el IPC àportarán, para la 
realización de las obras que a continuación 
se cltan, las cantidades que seguidamente se 
relacionan: 

Cruzados 

Restauração do Horto de São 
Francisco ................. :, ........... -..... 7 263.645,00 
Reestruturação da Praça de 
São Francisco ............ ~.............. 3252.728,00 
Reestruturação da Praça Dom 
Adauto ..•.•••.•••.•.•....•.•••.•.•.•.•....•.••.. 526&630,00 
Restauração do Edifício da 
Antiga Alfândega ........................ 2.904.96.6,00 
Recuperação da Praça Anthe~ 
nor Navarro.................................. 1310.000,00 

ll-El Gobiemo de Paraíba contribuirá com 
los siguientes recursos: 

Ouzados 

Restauração dos EdifíCios 
do Hotel Globo ; ..... , ........... o.c ... 10.900.000,00 
Expropiación de edificios exis-
tentes em el "Horto de São 
Francisco" ................ ·--··--··· 5200.000,00 

ru- EIIO y la Comlslón Nacional Espafiola 
para la Corunemoración de V Centenário dei 
Descubrimiento de América, por su parte, 
aportarán las cantidades que a continuaclón 
de indican para la ejecución de las sigüientes 
obras: 

PeseUfs 

Restawación de la "lgresia de 
São Bento""········-·--··-·-··. 1Q.900.000,00 
Restauración de los edificios dei 
"Hote1Giobo"" ............................. _ 9.100.000,00 

IV -Asimismo, y de acuerdo com lo dis~ 
puesto en articulo V dei Convenio de Coope
ración entre ei.Gobiemo dei Reino de Espaiía 
y el Gobiemo de la Republica Federativa dei 
Brasil para Ia real!zaci6n de obras previstas 
en el Estudio de revitallzación dei Centro Histó· 
rico de João Pessoa, en e! caso de que se 
produzca un desfase presupuestario entre Ias 
previsiones financeiras de los proyectos de 
obras cOnsjgnados en los apartados anteriores 
y las variacfones de precios reales en Brasil, 
el Gobiemo dei Estado de Parruba se compro
mete a completar dichos fendas para la fman
ciacíón total de Ias obras de la presente anua~ 
lidad. 

El preserite protocolo se aplicará provisio~ 
nalmente _desde la fecha de su ftrma, y entrará 
em vigor al mismo tiempo que el Convênio 
de Cooperación entre el Gobiemo dei reino 
de Espafta Y el Gobiemo de La Republica Fe
derativa dei Brasil para la realización de obras 
previstas en el Estudio de Revitalización dei 
Centro HistóriCo de João Pessoa. Tendrá vi
gência hasta el 31 de dlciembre de 1988. 

Heche en Brasília el dia 26 de abril de 1988, 
en dos originales, en los idiomas espafiol y 
portugues, siendo ambos textos igualmente 
autênticos~ .. 

Celso Monteiro Furtado 
Por el Instituto de Cooperación lberoame

ricana y la Comisión NaciOI1al Espafiola dei 
V Centenario dei Descubrimiento de América, 
LWz Yaiíez-Bamuevo. 

Por la Secretaria dei Patrimonio Historico 
y Artístico Nacional dei Ministério de Cultura 
de Brasil, OSValdo José âe Campos MeDo. 

Por el InStitUto de prOmoción Cultural dei 
Ministerlo de Cultura de Brasil, Maria Luísa 
Ubrandi 

Por el Gobierno dei Estado de Paraíba, Tar-
císio Bun·ty. - -· 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

·- · PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

!'!• 35, DE 1989 
(N~ 74/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo _ _de Coope
ração Económica enúe o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Po
pUlar. 

O CongreSsO Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto do Acordo 

de Cooperação Econômica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular. 

Art. 29 Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que pos
sam resultar em revisão do presente Acordo, 
bem como aqueles que se_destinem a estabe
lecer-lhe cüustes complementares. 

Art:. 39 Esfe decreto legislatiyo entra em 
vigor na ~ata de sua pUblicação. 

MENSAGEM N•l03, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros dÕ 
Corigresso Nacional: 

Em con.form_idade com o disposto no art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhada de ex
posição de motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acor
do de Cooperação ECOnómica entre o Gover· 
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Argelina Democrática e 
Popular. 

2: O Acordo em questão, negociado com 
um dos principais parceiros econômicos do 
Brasil na Ãfrlca do Norte e Oriente Médio, ajus~ 
ta-se ao padrão de Acordos firmados com ou-

1ros países dessas regiões e estabelece meca~ 
nismos voltados para a intensificação do inter
câmbio bilateral, nos domínios econômico, 
comercial, técnico e industrial. 

Brasília, 14 de março de 1989.-JoséSar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• [)OPnU0421E
CON- LOO/M01, DE 10 DE FEVEREI
RO DE 1989, DO SENHOR M!l'!lSTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERiO-
RES. . 

A Sua_Excelência o Senhor 
JoséSamey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Exce

lência, foi assinado em Argel, em 20 de setem
bro de 1987, o Acordo de Cooperação Ecqn6-
mica entre o Governo-da RePública Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democráti.c8 e Popular. 

2. O referido Acordo objetiva a intensifi
cação das relações bilaterais nos setores eco
nômico, industrial e comercial, por meio do 
intercâmbio de missões empresariais, pela 
criação de sociedades de economia mista en
tre empresas dos dois países, e através de 
mecanismos que permitam a transferência de 
tecnologia em áreas de interesse mútuo. 

3. O presente Ato ajusta-se ao padrão de 
Acordos firmados com outros países do 
Oriente Próximo e o acompanhamento de sua 
execução será efetuado no ambito da Comis
são Mista Brasileiro-Argelina, instituída por 
Acordo firmado em Brasília, em 3 de janeiro 
de 1981. 

4. Valeria notar ainda que a Argélia é um 
dos países de maior potencial em sua região 
e constitui um importante mercado para pro
dutos industriais e serviços prOduzidos por 
empresas brasileiras. 

5. Em razão do que precedé; perrriito~me 
encarecer a Vossa EXcelência a conveniência 
de que o Governo brasileiro ratifique o pre
sente _Acordo, s~d()_ para tanto necessária a 
prévia apr_ovação do Congresso NacionaL nos 
termos do art. 49, inciso I, da Constituição.· 

6. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter a Vossa Excelência projeto de Men
sagem Presjdencial, a fim de que, se assim 
houver por bem, seja o texto do Acordo, em 
anexo, encaminhado à aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportiiiiiãã"aepara renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Abreu Sodré. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ECONÔMICA ENTRE O GOVERNO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA ARGELINA 
DEMOCRÁTICA E POPULAR 

O Governo da República Federativa do-Bra
si! e o Governo da República Argelina Demo-
crática e Popular (doravante denominados 
"Partes"). 
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No espirita de amizade e de cooperação 
que une os dois países; 

Desejosos de desenvolver a cooperação 
económica e industrial entre os dois países, 
numa perspectiva de médio e longo prazos, 
e 

Empenhados em traduzir, em suas relações 
de cooperação, os objetivos comuns às duas 
Partes para efetivar uma cooperação sul-sul 
mutuamente proveitosa. 

Convêm no seguinte: 

ARTIGO I 

A cooperação de que trata o presente Acor
do visa à intensificação e diversificação -das 
relações económicas e comerciais entre os 
dois países, numa perspectiva de médio e lon
go prazo e no quadro de uma abordagem 
de conjunto. 

ARTIGO I! 

A cooperação tem por objetivO aperfeiçoar 
e reforçar a estrutura econômica de cada um 
dos dois países, de acordo com os potenciais 
respectivos, espe_cialmente no âmbito dos 
meios para a concepção e para a produção 
econômicas. 

ARTIGO ln 

As Partes procurarão garantir o desenvol
vimento e ampliação de sua cooperação eco
nómica, de acordo com as necessidades e 
capacidade de suas respectivas economias e 
em função de suas complementariedades e 
das prioridades estabelecidas em seus planos 
de desenvolvimento. 

ARTIGON 

As Partes promoverão o favorecimento de 
condições 6timas para a transferéncia de tec
nologia por melo de medidas de_ estimulo, 
apoio e encorajamento. 

Caril esse objetivo, as Partes procurarão ga
rantir uma artiêulação efieâZ e eo-erente entre 
as diferentes formas de cooperação; em uma 
perspectiva global, de médio e longo prazo. 

ARTIGO V 

A fim de assegurar um desenvolvimento du
rável e harmonioso em sua cooperação, as 
Partes usarão sua influência e seus bons ofí
cios, de acordo com as suas leis e regula
mentos respectivos, para favorecer o respeito 
dos compromissos contratuais que vierem a 
ser subscritos pelas empresas dos dois países 
em suas relações. 

Elas agirão no sentido de facilitar a solução 
dos diferendos que possam surgir entre em
presas e instituições dos dols países, e esfor
çar-se-ão por buscar soluções mutuamente 
satisfatórias a tais diferendos. 

ARTIGO VI 

As Partes convêm em examinar as possibi
lidades de novas formas de cooperação e, em 
especial, a criação de sociedades de economia 
mista entre empresas dos dois países, com 
vistas a atividades seja em um dos dois países, 
seja em terceiros países. 

ARTIGO Vil 

As Partes convêm em estabelecer uma coo- _ 
peraç~o entre seus organismos respectivos de 
comércio exterior. 

ARTIGO VIII 

As Partes consifJeram que a cooperação fi. 
nanceira a médio e longo prazos é fundamen
tal para o desenvolvímento das relações eco
nôtnicas entre os dois países, _e sé compro
metem a examinar, de acordo com as legisla
ções respectivas, as condições de financia
mento suscetíveis de favorecer o desenvol
vimento de sua cooperação econômka e seu 
intercâmbio comercial. 

ARTIGO IX 
ComissãO Mista Brasileiro-Argentúla para 

a CoOperação Económica, Comercial, Oen
tlfica, Tecnológica e Cultural, criada por Acor
do firmado em BrasJ1ia em 3 de junho de 1981, 
será encarregada de acompanhar a execução 
do presente Acordo, de examinar os proble-
mas decorrentes de sua execução, bem como 
de estudar as soluções~o:;ipropriadas. 

ARTIGO X 

TOdo diferendo sobre a interpretação ouso
bre a aplicação do presente Acordo será solu
cionado de comum acordo entre- os dois go
vernos. 

ARTIGO XI 

1 -O presente Acordo entrará em vigor 
na data em que as Partes Contratantes tiverem 
notificado o cumprimento das formalidades 
previstas em suas respectivas legislações. 
2-0 Presente Acordo pe"rmanecerá em 

vigor por um período de cinco anos, sendo 
aUtomaticamente renovado salvo em caso de 
denúncia por uma das Partes Contratantes, 
formulada com seis meses de antecedência. 
-3 -0 fim da vigência do presente Acorde 

não prejudicará a realização de projetas cuja 
execuçãO Jâ --tenlia SiâO-ifiiciãàã-aurante-se-u 
período de validade, a menos que as Partes 
convenham de outra forma. 

Feito em Argel, aos 20 dias do mês de se
tembro de 1987, em dois exemplares em por· 
tuguês, árabe e francês, sendo ambos os tex· 
tos igualmente válidos. - Pelo Governo da 
República Federativa do Brasil: José Hugo 
Castelo Branco, Ministro da Indústria e do Co
mércio-Pelo Governo da República Argelina 
Democrática e Popular: FayçtJJ Boudraa, Mi
nistro da Indústria Pesada. 

_ __ (À ComiSsáo de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

Parecer 
PARECER 1'1• 180, DE 1989 

(Da CoilúsSãO do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Ltii do Distrito Fede
ral n"' 36, de 1989, que "dispõe sobre 
o tombamento, pelo Distrito Federal, de 
bens de_ valor cultural': 

Relator: Senador Aureo MeDo 
O -:r;.~ente- projeto de lei regula o ato de 

torhbarn~nto pelo Distrito Federal dos bens 

de valor cultural que constituem o seu patri
mónio, af compreendidos os bens móveis e 
imóveis, cuja conservação seja de ínteresse 
público, bem como os monumentos, -:SítioS 
e paisagens dignos de conservaçãO. 

O projeto estabelec~ o procedimento que 
será obedecido no caso do tombamento que, 
em última análfse, se efetivará quando o bem 
cultural em causa estiver inscrito no respectivo 
Livro de Tômbo, a partir de ato do Goveinador 
dó Distrito Federal, com base na deliberação 
do ConSelho de Defesa do Património Cultural 
do Distrito Federal. 

Traz, Wnâa, o projeto de lei, a descrição 
dos efeitos do tombamento com especifica
ção dos direitos e deveres atinentês tanto ao 
DiStríto FederaJ, como ao proprietário do bem 
tombado, com referência explícita às sanções 
que serão aplicadas no caso da inobservância 
do estabelecido em lei. 

O projeto prevê, também, todas as questões 
relacionadas com o direito de preferência so
bre o bem tombado çom suas respectivas es
pecificações juridicas, vedando a destruição, 
demolição ou mutilação do referido bem. 

. DO projeto- constam, ainda, as condições 
e o procedimento que serão observados nos 
casos em que se der o cancelamento do tom
bamento, que, consideradas as condições aluw 
elidas, será igualmente efetivado por decreto 
d_o Governador do Distrito Federal, por inicia
tiva do Secretário de Cultura, após decisão 
do Conselho de Defesa do Património Cultural 
do Distrito Federal. 

O texto do projeto de lei determina, outros
sim, a ratificação dos tombamentos realizados 
pelo Governo do Distrito Federal até a data 
da promulgação do presente texto. 

Ao projeto em anáUse, rtão foram apresen
tadas emendas no prazo regimental. 

Preliminarmente, é importante observai- qlie 
são inquestionáveis a ne_cessidade e a urgên
cia de o Distrito Federal dispor de lei que regu
le a proteç:ão do seu patrimônio culturaL Nos
dias de hoje, mais do_ que nunca, os bens 
culturais e os espaços naturais estão igual
mente ameaçados por todo tipo de degrada
ção. Some-se a esta realidade, o fato de Bra~ 
silia ter seu Plano Piloto consagrado como 
património mundial, o que exige, de imediato, 
uma lei que o garanta. como tal, em favor 
não apenas de nós, brasileiros, mas de todas 
as nações, na medida em que constitui um 
monumento que ultrapas~;;a o berço daqueles 
que o concebermn, interessando a toda a hu
manidade. 

É, portanto, nã_o apenas Ieg1timo mas, so
bretudo, muito oportuno que o Distrito Federal 
tenha a sua "lei de tombamento", assim corno 
outros Estado~ da Federação. 

Importa salientar que o presente projeto en
contra-se em perfeita consonância com a 
Constituição, especialmente no que diz res
peito aos parágrafos 1~ e 4~ do Art 216. Pode~ 
ríamos mesmo afirmar que o Projeto em cau~ 
sa operacionaliza os princfpios contidos ria Lei 
J.'b.ior, tendo·como referênCia básica o DeCre
to-Lei n9 25, de 3U de novembro de 1937 
- o qual organiza a proteção do patrirnônio 
histórico e artístico na dona!- que lhe fornece 
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integral respaldo técnico-jurídiCo. Preocupa
ção antiga entre nós, nas duas primeiras déca
das do nosso século surgiram os proJetas e 
leis estaduais preliminares, visando à proteção 
e conservação dos bens culturais. Entretanto, 
apenas na década de 30, caldeada pelo Movi· 
menta Modernista, é que a intelectualidade 
brasileira se voltou para o reexame da nossa 
conjuntura cu1tural, procurando referenciar e 
valorizar os traços que conforrnam a nossa 
identidade. Nesse esforço, é que foi promul
gada a primeira lei federal sobre a matéria 
e o Decreto-Lei n9 ~. ao longo de todos esses 
anos, se consolidou e é reconhecido por sua 
eficácia e acerto. Pois bem, é esse__diploma 
legai que o Projeto de Lei do Distrito Federal 
09 36, de 1989, que trata do tombamento na 
Capital, tem como referência, o que lhe con
fere imediata confiabilidade,-Particularmente 
no que diz respeito à sua aplicação. 

O prOjeto de lei nos dá a _conheCer, ainda, 
o papel e a prerrogativa de deliberação sustenM 
tados pelo Conselho de Defesa do Patiimônio 
Cultural do Distrito Federal. Entretanto, não 
é dado a conhecer, pelo projeto ou seus ane
xos, a constituição do mencionado Conselho. 
Por isso saHentamos que, ainda que este Con
selho_seja constituído por peSsoal com conhe
cimento específico do assunto, é de todo reco
mendável que se utilize o suporte té_cnko do 
Departamento do_ Patrimônio Histórico e Artís
tico do Distrito federal - DePHA, órgão da 
Estrutura do Qovemo da Capital com atribui
ção de atuar nesta área:. 

Cabe aqui ressalvar que o § 29 do Arl 1 O 
do Projeto de Lei, tratando de sanções a serem 
aptlcad.as quando da sua transgressão, estabe
lece multa em OTN, indexador já ultrapassado 
na regra orçamentária vigente. Apresentamos, 
portanto, em seqüência à presente p~ça, 
EmEinda Substitutiva que tõma como referên
cia o atual BTN ou, prevenindo eventuais alte
rações, o indexador que estiver Vigindo no mo
mento da aplicação da multa. _ 

Já os Arts. 19 e 20 tratam do cancelamento 
do tombamento, a ser decidido pelo Conselho 
de Defesa do Património 'Cultural do Disfrfto 
Federal, mediante determinadas condições. O 
incise II do Art. 20 estabelece cõino uma das 
citadas cond[çôes a "exigência indeclinável do 
desenvolvimento económico''. 

É notória a, importância do desenvolvimento 
do Distrito Federal; na medida em que este 
promoverá o maior bem-estar social de sua 
população. Por outro lado, a este desenvol
vimento deve con:esponder uma constante 
preocupação com as suas referências hist6ri-_ 
cc-culturais. Dessa forma, anexamos ao pre-
sente parecer, Emehda Aditi\ra que atende a 
este imperativo, pois acreditamos ser funda
mental que os fonnuladores das leis regula
doras estejam convictos _de que o desenvol
vimento harmonioso s6 se dará se for levada 
em consideração a preservação das peculia-
ridades culturais da regiáo em causa. -

Finalmente, do ponto de vista té<:nlco~Ie
gislativo, lernbré'.moS a necessidade de se ade
quar a ap;esentação dos artigos que segue_ 
a numeração ordinal até o Art. 9?, passando 

a uma numeração-cardinal do Art. 1 Õ em dian
te. 

Pelo exposto e por tudo o que foi conside
rado, apreSentamos as emendas que se se
guem, e pronunciamo~nos favoraVelmente pe
lo Projeto de Lei do Distrito Federal n9 36, 
de 1989. 

EMENDA-R N• , DE 1989 

Ao Proj'eto de Lei do _Distrito FedepJJ 
n"' 36, de 1989, que "dispi5e sobre o tom
bamento, pelo Distrito Feder!Jl de bens 
de valor culturaL" 

Acrescente-se ao inciso U do Art. 20, a se
guinte expressão final: 

"Art. 20. ( ... ) 
R-( ... ), em atendimento a uma pro~. 

poSta 'qUe leve em conta a indispensável 
conciliação entre a prese!Vação dos bens 
culturais e o processo de desenvolvimen
to." 

EMENDA-R N• , DE 1989 

Ao Projeto de Lei do Distrito Federa! 
n• 315_ de 1989, que "dfspõe sobre o tom
bamento, pelo Distrito Federai, de bens 
de valor cultura!." 

Substitua-se no§ 2 9 do Ait 10 a expressão 
'Obrigaç6es do Tesoura Nacional (OTJY)" 
por: 

(. . .) Bônus do Tesouro l'i_açíonal (BTN) ou 
indexador monetário equivalente em vigor na 
data de sua aPlicação (. .. ). _ -

Safa das Com/sstJes,-30 de "agosto de 1989. -
-Mauro Benevides, Presidente- Áureo Me
fio, Relator- Pompeu de Sousa -Leopoldo 
Peres -Aluízio 13~erra -Me ira Filho-Mau
rido Cbrréa- kapuan- COSta Júnior- Mauro 
Borges- RaimUndo Lira- WJ/son Martins. 

TEXTO FINAL APROVADO PElA CO
MISSÃO DO DISTRJTO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DO DF N• 36, DE 1989 

Djspóe sobre o tombaménto, pelo Dl!r 
tdto Federal de Bens de Valor Cl.lfturaf. 

O Senadó Fedefal decreta: __ _ 
Art. 19 O património hiStórico; a-rtístico e 

natural do Distrito Federal é constituído por: 
1-bens, móveis e imóveis, existentes em 

seu território, cuja conservação seja do inte
resse público; -
n- monumentos naturais, sítios e paisa-

gens que importa conservar e proteger. 
§ 19 Para os fUlS do jtem I, é de interesse 

público a conservação dos bens que se vincu
lam a fatos memoráveis da história de BrasíJía 
e os de excepcional valor arqu~ológlco ou et
nográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 29 Para os fUlS do item n, importa con
servar e proteger os monumentos naturais, 
sftfos e paisagens de feição notável pelas _quali
dades com que tenham sido dotados pela na
tureza ou agenciados pela indústria humana. 

Art.. 2~ Os bens a que se refere o artigo 
precedente serão considerados parte do patrl
mônio históricO, -artístico e natural do Distrito 

Fedeial depois de tombados e inscritos. singu
lar, coletiva ou agrupadamente, num dos LiM 

· vros de Tombo (art. _89.) 
Art. 39 O tombamento far-se-á mediante 

ato do Governador do Distrito Federal, com 
base em deliberação do COnselho de Defesa 
do Patrtmônio Cultural do Distrito Federal. 

Art. 49 O tombamento de bens pertenw 
cerites ao Distrito Federal far-se-á de ofício 
e os; de bens pertencentes _a outras pessoas. 
voluntária ou compulsoriamente, segundo as 
modalidades, os critérios e os prazos estabe
lecidos em Regulamento. 

§ 19 O tombamento será voluntá(io sem
pre que o proprietário o solicitar, devendo o 
bem atender aos requisitos para integrar o 
património cultural do Distrito federal, a j\ÚtO 
do Conselho de Defesa do Património Cultural 
do_ Distrito Federal1 ou sempre que o mesmo_ 
proprietário anuir, por escrito, à notificação 
da autoridade competente. 

-§ 29 O torilbamento será compulsório 
quando o proprietário opuser reCUsa à inscri
ção dobem. 

§ 39 O proprietário do bem tOmbado terá 
o prazo de trinta dias, a partir do recebimento 
da notificação, para manifestar sua anuência 
ao tombamento ou impugná-1o. 

Art. 59 O tOmbamento dos bens será con
siderado provisório enquanto o respectivo pro
cesso não estiver concluído. 

Parágrafo único. Enquanto persistir o 
tombamento provisório, este se equipara ao 
definitiVo. -~ 

Ãrt 69 OS bens tombados pela União, lo
calizados no Distrito Federal, serão inscritos 
ex-offlcio nos üvros de Tombo definjdos no 
art 89• 

Art. 79 O tombamento dos bens perten
centes à União Federal dependerá de anuên
cia da autoridade responsável. 

Ar( -89 O Departamento_ do Patrimônio 
Histórico e Artístico do DiStritcJ"Federal- De
PHA possuirá: 

1-0 üvro de Tombo dos ben_s móveis de 
vaiar arqueológicO; etnográfiCo, bibliogfáficO, 
histórico e artistico; 

U- O Uvro de Tombo-de Edifícios e Monu~ 
mentoslso!ados; 
lll-O Uvro de Tombo de Conjunto Urbano 

-e Sítios Históricos; e 
N-O üwo de Tombo de MonlUllentos, 

Sítios, Paisagens Naturais e Arqueológicas. _ 
Art 99 O ato de tombamento, provisório, 

ou -definitivo-, defii1irá uma área de tutela. 
Art. 10. Não se poderá, nas áreas de tute

la, sem prévia autorização do Conselho de De~ 
fesa do"Patrirnônio Cultural do Distrito Federal, 
edificar ou demolir construções ou mocfifiq'_r 
a arnbiênda ou os campos visuais, sem proce· 
der à colocação de cartazes e anúncios. 

§ 1" A inobservância do disposto neste ar
tigo acarretará para o -infrator a obrigação de 
demolir a construção,1"ec-onstruir o objeto de
molido e restaurar a ambiência modificada 
pelo ato ilícito. 

§ 29 Ao infrator aplicar.-se-á multa cujo va
lor variará entre cinco e cinqüenta Bônus do 
Te$o_1.1_r_p NaCional (BTN) ou indexador mone
tário equivalente em '!igor na data de sUa apli-
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cação, sem prejuízo do dispostO no parágrãfo 
precedente. 

Art. 11. A saida do território do Distrito 
Federal de bem notificado ou insc:rito como 
de valor cultural dependerá de autorização do 

. Secretário da Cultura, ouvido o Conselho de 
Defesa do PatrimOnio Cultural do Distrito Fe~ 
deral. 

Art. 12. Na hipótese de extravio, roubo ou 
furto de qualquer objeto tombado, o proprie
tário deverá comunicar a ocorrência, no prazo 
de 24 horas. à autoridade policial e ao Secre
tário da CuJtura, sob pena de lhe ser aplicada 
multa correspondente à metade do valor da 
obra. 

Art. 13. Os atos coffietidos contra os bens 
de que trata o art. 1 ~ desta lei são equiparados 
aos cometidos contra o patrimônio nacional. 

Art. 14. Em caso de alienação onerosa de 
bens tombados, pertencentes a pesspa:s natu~ 
rais ou jurídicaS de direito privado, o Distrito 
Federal terá direito de preferência, em condi
ções iguais de ofel'l:a. 

§. 19 O proprietário dos bens tombados 
deverá notificar o Distrito Federal para que 
exerça o direito de preferência, sob pena de 
perda, no prazo de trinta dias. 

§ 29 O direito de preferência sobre a coisa 
tombada não inibe seu proprietário de livre~ 
mente gravá-la de penhor, anticrese ou hipo-
teca .. 

Arl 15. É nula a alienação efetivada com 
violação do disposto no artigo preceden~. fi~ 
cando o Distrito Federal habilitado a requerer 
judidalmente o seqOestro da coisa e a impor 
multa, de um quinto de seu valor, ao transmi .. 
tente, e outro tanto ao adquirente, que serão 
por ela solidariamente responsáveis. 

Parágrafo único. A nulidade será pronun .. 
ciada, na forma da lei, peJo juiz que conceder 
o seqüestro, o qual só será levantada depois 
de paga a multa e se não tiver o titular do 
direito de preferência adquirido a coisa no pra
zo de trinta dias. 

Art. 16. Nenhuma venda judicial de bens 
tombados será realizada, sem que seja previa
mente notificado o Distrito Federal. 

Parágrafo único. Não poderão ser expe
didos os editais de praça, sob pena de nu1ida
de, an,tes de feita a notificação. 

Art. 17. Ao Dfstrito Federal assistirá o di~ 
reito de remição se até a assinatura do auto 
de arrematação ou até a sentença de adjudi
cação aqueles que, na fonna da lei, tiverem 
a faculdade de remir, dela não se utilizarem. 

Parágrafo único. O direito de remição po
derá ser exercido pelo Distrito Federal no pra
zo de trinta dias, a contar da assinatura do 
auto de arrematação ou de sentença de adju
dicação, não podendo ser extraída a carta res~ 
pectiva, enquanto não esgotado o prazo. 

Art. 18. Ressalvadas as exceções previs
tas em lei, é vedada a destruição, demolição 
ou mutilação de qualquer bem objeto de tom~ 
bamento. 

Parágrafo único. A restauração, reforma 
ou pintura dependerão de prévia autorização 
especial do Conselho de Defesa do Patrúnônio 
Cultural do Distrito Federal, sob pena de comi
nação da multa de metade do valor da obra, 

sem prejuízo do ressarcimento por eventual 
dano causado. 

Art 19. O cancelamento do tombamento 
far~se-á mediante decreto do governador, por 
iniciativa do secretário da Cu1tura, após deci
são do Conselho de Defesa do Património Cul
tural do Distrito Federal. 

Art 20. O cancelamento do tombamento 
s6 poderá ser concedido: 
·. I-quando se provar que resuhou de erro 
de fato quanto à sua causa determinante; 

O- por exigência indeclinável do desenvol
vimento econômico,;.sodaJ do Distrito Federal, 
em atendimel1to a uma proposta que leve em 
conta a indispensável concdiação entre a pre
servação dos bens culturais e o processo de 
desenvolvimento. 

Art. 21. Ficam ratificados os tombamen
tos realizados pelo Governo do Distrito Fe
deral. 

Art. 22. Aplica~se subsidiariamente ao 
Distrito Federal a legislação federal relativa à ' 
preservação de bens culturais e naturais e a 
referente à respectiva expropriação. 

Art. 23. O Poder Executivo do Distrito Fe~ 
deral regu1amentará esta lei no prazo de trinta 
dias. 

Art 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevldes. 

!>_SR. PRJ;SIDENTE. (Nabor Júnior) -
do Expediente lido, constam os Projetas· de 
Decreto Legislativo n'a 28 a 35, de 1989, que 
por tratarem de matérias referentes a atas in
ternacionais, em obediênda ao artigo 376, c. 
do Regimento Interno, terão, perante a Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
o prazo de cinco dias para re<:ebimento de 
emendas, após o que a referida comissão terá 
quinze dias, prorrogáveis por igual período, 
para opinar sobre a matéria. Fmdo esse prazo, 
sem parecer, as proposições entrarão na or
dem do dia nos termos do art. 172, l!, c, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, ofidos que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

SECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONTITUJÇÃO 

JUSTIÇA E CIDADAl'IIA 

Of. n' 49/89-CCJ 
Brasma, 30 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. ~ que esta 
ÇpJ111ssão aprovO~ __pB:r'eceryela rejeiçã? do 
PLS n9 61, de 1989, que -.. dá nova redação 
ao art. 234 do Código Penal (Decreto-Lei 
n9 3.914, de 9 de dezembro de 194: 1}, adaptan ... 
do-se às prescrições do § 49 do art. 227- da 
Constituição Federal", na reunião do dia· 
24~8-89, por unanimidade. 

Na oportunidade, renovo a V.~ meus pro· 
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Gd Sab6ia de Carvi!lho, Presidente. 
óf. n• 5tJ/89-CCJ · · 

Brasllia, 30 âe agosto de 1989 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. & que esta 
comissão-ãprovou o Projeto de Lei do Senado 
n9 156, de 1989, que "dá nova redação aos 
artigos 665 _e 666, da ConsolidaÇão das Leis 
do Trabalho, dispondo sobre férias e remune· 
ração de juízes dassistas temporários", por 
11 votos, na reunião do dia 24-8~89. 

Na oportunidade, renovq a V. EX' meus prO
testos. de elevada estima e consideração._
Senador Od SabóiiJ de Ca!Vlllho, Presidente. 

6!. n' 51/SS--CCI 
BraSJ1ia, 30 de agosto de l989 

Senhor Presidente, 
N.os termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex" que esta 
comissão aprovou o PLS n" 085, de 1988, 
que "de_clara nulas as provas obtidas mediante 
o elilpr"eg'o de tortura", na reunião do dia 
24-8-89, por unanimidade. 

Na oportunidade renovo a V. Ex!' meus pro
~_!<;>s de ~!:v~da eSfima e consid~ração. -
Senador Od Sab6ía de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ,
Com referência ao eJg?~ente que acaba de 
ser lido a Presidência comunica, que nos ter~ 
mos do art. 91, §§ 3~ a 6~ do Regimento Inter~ 
no, depois de publicada a decisão da Comis
sãO ho Diáiio do Congresso Nadonal, abrir
se-á o prazo de 72 horas para interposição 
de rernrso, por um ·décimo da comppsição 
da Casa: para que oS Projetas de Lei do Sena
do n• 85, de 1988, 6l~e !56, de 1989, sejam 
apreciados pelo plenário. EsgotadO esse- prã.
z~~em ~ ~erp~iç:ão ..f!e r!çurso, ós Proletos · 
de Lei do Senado n~ 85, dei 198S e 156, de 
1989-serão remetidos à Câmara dos Depu
tados e o de 6J,_~_e_1989 irá ao arquivo. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nabor Júnior) -
Passamos ao periodo de Breves Comunica
ções. 

Concedo a palavra ao "nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-" A C. Pronun· 
cia o seguinte -discurso: Sem revisão do- orá
dor.)- Sr. Ptesidente, Srs. Senadores; a fna!S
costumeira acusação que se faz ao Partido 
Democrático Trabalhista - o PDT, é a -de 
que o Partido seria proPriedade ex.dusiva do 
Sr. Leonel Brizola, ou que o Partido lhe perten
ce, Sem este o PDT-nãO existiria. É 9 que 
se faJa. Quem. faz- afirmações desta natureza 
naturahnente ignora alguns dos nomesmais 
valorosos da intelectual~dade brasileira que 
pertencem aõ PDT, por ele trabalham, traba
lham pelo seu_ engrandecimento, como o ad· 
vogado Nilo &tista, o homem que diminuiu 
a criminalidade no Rio de Janeiro; o Professor 
Darcy Ribeiro, antropólogo, educador conhe
cido nacional e internacionalmente, homem 
que, pode-se dizer, está entre aqueles que têm 
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procurado revolucionar a educação no Brasil.: 
o economista César Maia, que se tem desta
cado entre os melhores economístas -do Brasil, 
e que, por certo, poderá ser o homem ,dQ 
nosso Partido que virá a extinguir a inRaçáo 
e equilibrar a economia brasileira. Temos no 
Senado- como ontem fiz referência no apar
te que me concedeu o nobre Senador José 
Fogaça, que fazia referência a essa natureza 
com respeito ao nosso Partido - o nobre 
Senador Maurido Corrêa, que foi Presidente 
da OrdeiD dos Advogados do B~~il. Seção 
Distrito Federal, por Várias veZeS, dos Sena.: 
dores de maior destaque neste CongreSsO Nã
clonal. Entre os Deputados, todos são caPázeS 
de trabalhar peJo engrandecimeritO do Partido, 
mesmo sem a influência ou pei-g"untando ou 
esperando do Uder maior do nosso Partido 
o que devam fazer. 

E wn Partido que tem inúmeros, milhares 
de filiados registrados em suas fileiras, dentre 
eJes comerciários, estudantes, universitários, 
bancários, que, inclusive agora, ·estão-se orga
nizando em grupos, por conta prôpHa, à revelia· 
da direção partidária, para o 'engrandecimento 
do Partido. · · · · 

Enfim, Sr. Presidente, o nOsso partido, Se 
tem deficiências, se padece de deficiências, 
é uma situação inerente a todos os partidos, 
inclusive àqueles que foram grandes partidos 
nacionais, que foram até denominados de "o 
maior partido do Ocidente" e que hoje- sem 
querer desprestigiar, absolutamente, os 'ele
mentos que o constituirarrllieSta Casa do Se
nado da República - estão reduzidos a ape~ 
nas dois nustres Srs. SenaâóreS e dignos ho- · 
mens públicas, que ocuparam os lugares de 
maior destaque neste BraSil, prestando servi
ços os mais relevantes à nossa Pátria, como 
é o caso do PDS. 

Portanto, é uma falácia se dizer que este 
JU aquele partido, ou o nosso partido, o PDT, 
pertence a determinada pessoa, ao Sr. Leonel 
de Moura Brizoia. · 

Inclusive indagamos: O qUe seria, por exem
plo, do PT sem LUla? O que seria do PSDB. 
sem Mário Covas? O que seria do partido So-
cialista Francês sem o Presjdente M.itterrand? 
O que seria do PMDB sem ffiysses Guimarães, 
que está há 20 anos à frente da dil'eçâo do 
Partido? E todas as vezes em.que tem de haver 
renovação, os Ólembros desse Partido che
gam à conclusão da necessidade da perma
nência desse timoneiro à frente desse barco, 
senão o Partido se esfacela. O que seria do 
Partido Socialista Português sem o Presidente 
Mário Soares? Portanto, cada partido tem o 
seu líder. Pobre daquele partido que não tiver 
a sua locomotiva -para puxar oS vagões com 
as mais variadas densjdades. 

Outra acusação que freqUentemente nos é 
imputada é a falta de um plano de governo, 
de um programa de trabalho. Ora, como se 
o Brasil coUbesse dentro de algumas folhas 
de papel! 

Os problemas brasileiros são tantos e tão 
grandes que plano algum terá, neste momen
to, grandiosidade suficiente para resolvê~Ios. 
O que deve existir, na verdade, são intenções 
claramente definidas; politicas perfeitamente 

estabelecidas; diretrizes; objetivos; grandes es~ 
tratégias de ação de governo. 

É isso que todos os partidos procuram fazer 
no seu ideário programático, porque nenhum 
dos partidos aí existentes, até agora, ousou 
fazer um programa com densidade, esmiu
çando todas as necessidades que estão a re
querer a nossa atenção. Em verdade, todos 
imbuídos do melhor sentimento de brasjfidade 
e com a experiência que os candidatos têm, 
todos eles se apresentam com a credibilidade 
de sua vida, de seu passado e de seu trabalho, 
para presidir um programa de governo que 
cada partido poderá elaborar a partir desses 
princípios e das necessidades identificadas 
por nós,todos neste momento que atraves-
samos. -

O detalhamento das metas, os nómeros 
pertencem a etapas posteriores. Sabemos, por 
exemplo, que nossa maior prioridade, o nossc. 
maior desafio, o maior compromisso parti
dário do PDT, além de outros, é fundamental 
e prioritariamente com as crianças e os ado
lescentes do nosso pais, porque este é o mais 
rico capital que deve ser cuidado pela cons
ciência politica nacional. 

A educação de boa qualidade, generalizada, 
extensjva a toda pessoa em idade escolar será 
por certo, como tem sido até agora, o objetivo 
principal do governo Erizola, T odes sabemos 
que sem saúde, sem nutrição, também não 
pode haver educação. 

Assim, Sr. Presidente, nobres SrS. Senado
res, a educação, a nutrição e a saúde de nossas 
crianças estarão garantidas no governo Brito
la. porque disso S.Exa.já deu exemplo quando 
prefeito de Porto -Alegre, governador do Rio 
Grande do Sul e do EstãdO do Rio de Janeiro. 

t'J vem a pergunta: Como? Esta resposta 
já faz parte da etapa seguinte, que são as me· 
tas, os números. Porém, neste caso, não custa 
explicar. Por exemplo, o custo de uma ferrovia 
Norte-Sul - sempre nos manifestamos, 
mais de uma vez, a favor da necessidade da 
Ferrovi~ No~ul- o seu custo daria para 
oferecer uma educação integral para milhares 
e_ milhares de crianças e construir milhares 
de CJEP, os Cenlras Integrados de Educação 
PúbUca. Eles são uma experiência que trans~ 
cendeu os cuidados do Estado do Rio de Ja
neiro, porque lá foram buscar- como para~ 
digma de como se deveriam estrt,E.turar, tanto 
tisica, como psicológica e metodologicamen~ 
te. as bases para 'educação das crianças -
Governadores .de outros Estados, inclusive 
presidentes ou âdministradores de outros paí
ses. 

&tão daria para construir escolas com esse 
nóvo aspecto, onde a criança deve perma
necer um tempo demorado de 9 a 12 horas, 
recebendo lá toda a assistência, não só educa
cional como de saúde, higíene, solidariedade, 
enfim, tudo que uma criança brasileira, dos 
milhares ou milhões que estão perambulando 
pelas ruas, necessita. 

Portanto, damos a mãior atenção a essas 
áreas, que são para nós prloritârias. Se existem 
recursos pa(a obras dessa natureza, acretido 
que também poderá haver, desde que haja 
vontade polftica, recursos para se injetar mad-

çamente na recuperação de nossas crianças, 
para que no amanhã tenhamos uma popu
lação_com a saúde tisica e mental adequadas 
para gerir os destinos do Brasil, como dese
jamos. 

O Sr. Marco Maclel- Penn!te~me V. EX 
um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA-Concedo o aparte, 
com muita satisfação, ao nobre Senador Mar~ 
co Maciel. 

O Sr. Marco Madel - Nobre Senador 
Mário Maia, ouço com menção aS- Palavras 
de V. fX" e quero, por oportuno, declarar _qUe 
concordo com a sua -opinião de que o proble
ma educacional deve merecer grande atenção 
por parte do Governo - ei.l poderia dizer dos 
Governos Federai, Estaduais e Municipais. E 
... .-onsidero que a causa da educação é impor
tante para a própria consolfdaÇão de umayro
posta democrática, estável e perene em nosso 
País. A_ educa~~o t~ o gfãilf:fe-ffiérito de per~ 
mitir que o cidadão não só se habilite a ingres
sar no mercado de trabalho, como também, 
sobretudo, possa ingressar naqullo que se 
chama cultura letr~a. e._ por ·este caminho, 
possa participar integralmente da vida social 
e política dci País. Enfim, o pleno eKercício 
da cidadania passa a dar a todos o amplo 
acesso à educação. Aliás, aproveito a oportu~ 
nidade para dizer --já que V. ~ comenta 
ó problema sucessório presjdencial - que o 
Congresso entendeu, através de emenda 
constitucionaJ, depois incorporada na nova 
Constituição, de conceder o voto ao analfa~ 
beto. Esta foi uma medida acertada. porque 
o analfabeto paga impostos, trabalha e contri
bui, conseqüentemente, para a formação da 
riqueza do Pafs e da grandeza nadonal. Mas 
dar clireito ao analfabeto de votar não resolve 
a questão. Penso que o analfabeto só vai parti~ 
dpar integralmente da vida política e social 
do País quando tiver acesso à chamada cultura 
letrada, quando ele for, assim, devidarriente 
alfabetizado. Dar díreito ao voto é uma fonna 
de participar, mas apenas uma fOJTna, dentre 
muítas que .a sociedade demo-crática: oferece 
ao cidadáo. Por isso, penso que ao lado de 
dar ao analfabeto direlto de votar, devemos 
ter, antes de tudo, a preocupação de assegurar 
a todos o acesso à educação. Serã pÕ(este
caminho que vamos fazer não somente uma 
Páti-ia-desenvoMda, como também, sobretudo 
justa. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador 
Marco Mactel, agradeço a V. Ex!' pelo aparte, 
porque vem de uma fonte quase que. especia
lizada no assunto, uma vez. que V. Ex!' tem 
uma experiência vasta, embora com pouca 
idade. Foi Deputado Estadual, Federal, GoverA 
nadar de um Estado grande, como Pemam~ 
buco, Mirústro de Estado, Chefe de Gabinete 
da Presidência da República sempre se haven
do, diante dos olhos da Nação, como uma 
pessoa altamente competente, com uma inte~ 
ligência invejáv_cl, para dar soluções aos pro
blemas. Infelizmente, os problemas são tão 
grandes e as recursos são tão pre_cários que, 
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às vezes, a idéia não pode fluir e tomar uma 
realidade, temos falta de recursos, em virtude 
da nossa situação de País de Terceiro Mundo, 
explorado, espoliado em nosso trabalho e em 
nossas riquezas, que estamos, aí, a ver a nossa 
dívida externa, trabalhando, trabalhando para 
enriquecer, cada vez mais, aqueles que já são 
muito ricos. 

V. Ex!' vem ao soCorro das nossas idéias, 
para reafirmar a nossa convicção de que o 
exercício das preferências políticas devem ser 
dirigidas, essencialmente, para a educação 
fundamenta] - tirar as nossas clianças das 
ruas, tirá-las desse anonimato de miséria e 
que, de certa maneira, a sociedade, acomoda
damente, passa a chamá-las de pivetes. Pive
tes são essas crianças que nasceram - não 
pediram para nascer-, são jogadas, pela con
cupfsciência, pela miséria, pela falta de recur
sos daqueles que as geram, nas ruas. São 
jogadas, às vezes, nas ruas, nas sarjetas, inteli
gências que são desintegradas por esta socie
dade cruel em que nos encontramos. 

Então, devemos ter esses cuidados com as 
crianças desde o ventre matemo, alimentando 
bem a gestante, p~ra que nasça uma criança 
com saúde, e - como -o nosso Líder Leonel 
Brizola costuma dizer - a criança não nasça 
com a "mufa" :..:.._-algumas células neJVOsas 
queimadas; nasça com a inteligência apro
priada, já para receber e desenVolver os ensi
namentos, o que não acontece, porque, às 
vezes, a criança nasce sadia, mas a falta de 
alimento, de proteínas, de calorias necessá
rias, faz com que algumas células da matéria 
cinzenta, que é a sede da inteligência humana, 
sejam deterioradas, queimadas. Daí a nossa 
grande preocupação com a problemática da 
educação, porque, dando-se educação, ter
se-á até saúde, porque a criança aprende a 
se alimentar direito, e, se alimentando direito, 
passa a. ter saúde e aprende com facilidade. 
De mOdo que é o grande investimento para 
o qual todos nos devemos unir, para que pos
samos tomar isso urna realidade. 

É úrna preocupação quase obsessiVa do 
nosso programa de governo a educação;tanto 
que, se chegarmos ao poder, a prioridade nú
mero um será espalhar os CIEPs pelo Brasil 
afora, não aquele aspecto flSlco dos CIEPs. 
Muitos censuraram os CIEPs, dizendo que es
tavam constituindo aqu'eles elefantes; uma es
trutura enorme de concreto armado, com uma 
feição diferente para abrigar mil pessoas. 

Êntão, digo: para idéias novas, tem que lia
ver estrutura nova para representar essas 
id~ias novas. E S. Ex" foi buscar justamente 
Oscar Niemeyer para expressar um desejo no
vo, expressar na arquitetura um desejo de re
volução da educação, o que não poderia ocor
rer nas antigas escolas. caindo aos pedaços, 
mal adaptadas, sem as dependências adequa
das para abrigar a idéia de liberdade, de espa
ço, de cultura, de aquisição do conhecimento. 
Era necessáriO um "novo estojo" para se_ colo
car aquelas idéias. Por isso, a ídéia dos CIEPs 
parecia cara inicialmente. Depois verificou-se 
que era muito mais barato, porque, .após a 
·Construção da usina dos premoldados para 
a construção das escolas nos vários padrões, 

até se chegar ao CIEPs passou-se a se cons
truir em massa e, ao invés de ser caro, passou 
a ser baratíssimo. Haverá um excelente padrão 
de construção em todos os Estados brasilei
ros, fazendo-se, naturalmente, as adaptações 
regionais necessárias. 

Outro fator com o qual nOs preocupamos 
_ é:a dívida externa. Qual será a ação do Gover

no Brlzola, caso chegue à Presidência da Re
pública? Já o dissemos. já se tomou claro 
o que defendemos, e o nosso Líder, que é 
o nosso candidato, já expressou perante a Na
ção brasileira que não desejamos passar calo
te 'eiil rííilguém, nias esses juros escorcharites, 
extorsivos, não serão pagos, jamais serão pa
gOs, e o Dr. Leonel B~olª ~_spõe das melho
res condições de negociação, tanto do lado 
dos credores, quanto do lado dos devedores, 
para fazê-los compreender que uma parte 
substancial dessa dívida já pagamos muitas 
veles, com juros sobre juros, e que há muito 
tempo não entra, nos países do Terceiro Mun
do, dinheiro_novo. Estamos pagando uma dívi
da que, como uma bola-de-neve, vai crescen
do, sem nunca mais ter _entrado dinheiro novo. 

Chegamos à incoerência de os países sub
desenvolvidos passarem a exportar, além do 
suor, o trabalho, o sangue e·a produção, di
nheiro também. Quer dizer, é a miséria expor

- tarido dinheiro. Isto não é conceblvel. 
Ãrgüiremos esta situação e levaremos o Dr. 

Brizola, que é amigo dos Pregjdentes da Ar
gentina, Venezuela, México, Uruguai e de vá
ríos Outros paíSes de\redores, e também tem 
relações de amizade profunda e identidade 
ideológica até com presidentes e Primeiros
'Ministros de diversos países credores, como 
a Alemanha, França, Suécia, Portugal, Espa· 
nha e outros, todas essas amizades ~· 

O $R. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fa
zendo_ soar ~_campainha.) --:-- A Mesa pede 
a compree~o de V. Ex', pois o s_eu tempo 
regimental está_ esgotado em 4 minutos. 

O SR. MARIO MAIA - Agradeço a 
V. ~a advertênda e a t.olerârlda dos 4 minutos. 

Todas essas amizades, por certo, facilltarãó, 
em muito, as negociações da dívida externa 
dentro de uma realidade objetiva, concreta e 
justa, sem calotes, sem moratórias, mas se 
pagando, depois de fazer um levantamento 
real do que se deve, aquilo de que se é deve
dor, dentro de um espaço em que possamos 
pagar sem morrer de fome. 

Er'llâó, hiflgú:ém tem melhores condições 
de govemar o _Brasil do que o ex-Governador 
dos EStadosdO-RlO de Janeiro e do Rio Graride 
do Sul, alérri de Prefeito de Porto Alegre, Depu
tado estadual, federal- o Engenneiro Leonel 
de Moura Brizola. (Muho bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr~ Pre_sidentc, 
Srs. Senadores. os ministros da Cultura e os 
respOnsáveis pelas políticas culturais doS paí
ses da América Latina e do Caribe, por inspira
ção do ilustre Ministro José Aparecido e aten-

depao a um convite formal do Governo do 
Brasil, reuniraf!1-se em Brasilia nos· dias 10, 
11 e 12 de agosto de 1989, com o objetivo 
de incrementar as relações cuJturals de região 
e realizar, ao mesmo tempo, um intercâmbio 
de experiências e pontos de vista voltados para 
a formulação de iniciativas conjuntas e coor
denação de eSforços comuns. -

Tratou-se de encontro altamente positivo. 
Com a disCussão e deliberação de assuntos 
de magna relevância, çomo, por exemplo, o 
papel da cultura como instrumento de integra
ção e desenvolvimento regional, a proteção 
e-conservação dos bens culturais e naturais, 
a l{vre circulação de bens e se.rviç:os culturais, 
os rrieios audioviSuais, como instrumentos de 
integração, a difusão das línguas e a progra
mação destinada à comemoração do V Cente
nário do Descobrimento_da América, encontro 
de c;lois mundos, que deverá ocorrer em outu
bro de 1992. 

t:. uup1amente honroso para o Brasil parti
cipar e sediar tão privilegiado foro, de resto, 
plenamente compatível com o "ma~damus" 
cõnStitucionâl, que no seu art 49 , parágrafo 
único, enfatiza a vocação e o destino brasileiro 
à cooperação e integração com os países lati
no-americanos. 

Como· se sabe, Sr. Presidente, a nova Consti
tuição brasileira, como já me referi, no seu 
art. 49, recomenda que sejam enfatizados es
fol'Ç(?s no sentido de que se promova uma 
ampla integração latino-americana. E acredito 
que dentro desse_ quadro o problema cultural 
pode representar_ um passo muito importante 
pãra qUe -essã integração se- realize. -

Aliás, Sr. Presidente, o que observamos nos 
últimos anos é uma_crescente integração entre 
as diferentes regiões. Integração da Europa 
corria chamada EUropa -unitária, que nasceu 
da chamada Europa do Mercado Comum e 
cuja integração deverá completar-se em 1992; 
a integração dos nossos Irmãos do Norte, Es
tados Unidos, Canadá e agora o MéxicO; inte
gração dos países asiáticos, dos chdmados 
Tigres Asiáticos, sob a liderança do; Japão; 
integração dos pa1ses do chamado Leste Eu
ropeu, sob a liderança da União Soviética, e 
por que não cogitarmos agora da integração 
dos países latino-americanos, países i)ue têm 
muitas afinidades, além de serem pafses que 

estão, alguns até por contigüidade territorial, 
ligados pela existência de problemas cbmuns? 

O integradonismo ·é, portanto, a tql:úca da 
política internacional deste nosso fina1 de sé
culo. Na Europa - do leste e oe9~e.- já 
é um fato consumado, e os países da América 
do Norte, asiáticos e, rhesmo africanos, já es~ 
tão a caminho. Não podemos estar à margem 
do mundo e do processo histórico. 

O 81'. Mário Maia - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, con
cedo o aparte a V. Ex', me"u carO Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Marco 
MacieL V. Ex' está abordando um problema 
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de alto significado e grande importância, não 
s6 para os povos da América Latina como 
para os povos do Terceiro Ml.Dldo e, de resto, 
para os habitantes da Terra, nesta quadra de 
desenvolvimento da era pós--industrial, em ·que 
o mundo se toma um aldeia global em virtude 
dos meios de comunfcação, através de satéfi
tes, informática, teleinformática e toda essa 
parafemália que a inteligência do homem co
locou a sua própria disposiÇão, para a sua 
redenção ou para a sua destruição. Não sabe
mos ainda, mas. em verdade, hoje as coisas 
se passam, são Vistas ou, pelo menos, capta
das com intensidade muito grande. Entáo, no 
que diz respeito à América Latina estamoS.de 
acordo e solidários. Somos signatários, indq
sive de um texto constitucional que recomen.:., 
da a integração mals rápida possível dos paí
ses latino-americanos. Mas eu me permitiria 
pedir licença a V. Ex' para fazer constar dos 
seus argumentos a integração dos povos nati· 
vos, da matéria, chamados ameríndios, aque
les que encontramos, aqui, quando viemos 
da Europa, n6s, os descendentes mais diretos 
dos europeus. V. Ex' faZ referênda que estare
mos nessas festividades, comemorando o V 
Centehário do Descobrimento da América. Eu 
proporia, fazendo uma autocritfca, que mu
dasse o verbo "descobrir" pelo verbo "invadir" 
·-o V Centenário da Invasão da América pelos 
Europeus. Porque aqui, pelo menos, na região 
leste da América do Sul, na parte atlântica, 
havia uma população que os etnólogos e os 
estudiosos do assunto dizem que variaria de 
cinco a oito milhões a população indígena, 
tupi guarani, tapuias e outras tribos que foram 
aqui encontradas, cerca de novecentas tribos 
que existiriam desde a Amazônia até o Rio 
Grande do Sul, aJém das outras tribos já com 
uma cultura mais elevada, mais adiantada da 
parte pacífica da América, como os Maias, os 
Astecas, os Incas, que estariam já num grau 
elevado de civilização. Perguntamos. hoje se 
a relação do europeu com o americano ou 
com o amerlndio fosse uma relação de nação 
para nação e não de invasor, de dominador, 
quem sabe se os astecas e os incas estariam 
num grau de civilização tão elevado quanto 
o nosso ou até mais. Sua contribuição teria 
sido para o benefício da humanidade bem 
maior do que eles, como um elemento domi
nado e aculturadó. De modo que eu queria, 
nesta oportunidade em que V. Ext faz essas 
referências de integração, que também traba
lhássemos profundamente para que as cultu
ras indígenas, aqui encontradas, e que s_âo 
residuais ainda, das nossas bibos, da América 
toda e, principalmente, do Brasil, ainda restan-
400 mil índios do Brasil, fossem profunda
mente estudadas e integradas também no in
tercâmbio cultural das nações, considerando
se que não tem a superffcie territoriaJ, mas, 
pelo menos, como nações de seres humanos 
fossem respeitadas. A propósito disso, fomos 
convidados para uma grande assembléia de 
índjos da Amazônia, que se reunirão, de 12 
a 14, aqui no Distrito Federal, estando mar
cada uma d~ reuniões para o Auditório Nereu 
Ramos.. Deveremos estar presentes também 
nessa reunião. Acho que todos os senadores 

l"oram convidados. Então, esta era a obser
vação que, pedindo licença a V. Bel', insiro 
no seu discurso neste momento em que fala 
em integração dos povos, na integração dos 
nossos índios. respeitando a sua cu1tura e seus 
direitos fundamentais de primitivos donos da 
terra. Muito obrigado. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Se
nador MáriO Maia, ao tempo em que agradeço 
a V. E:<f as palavras, eu gostaria se salientar 
que a reunião dos Ministros_ da Cultura, ao 
final, apresentou uma Declaração de Brasília, 
que é uma síntese e dos trabalhos que dwante 
a referida reunião foram realjzados. 

NesSa Declcu-a_ção _de Brasília, no item 2, 
trata da questão su_scitada por V. Ex;f, ao dizer, 
com propriedade, que a integração regional 
deve partir do reconhecimento da pluralidade 
êtnica, cultural e linguística dos povos daAmé
riCà._I,.atina ~do ~rjb_e, formadas. sob _o patri-· 
mônlo autóctone e a contribuição de outras 
cuJtur~. . 

Além dissO~- Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
outras questões- foram procedentemente le
vantadas e constam dá chamada Dedaração 
de Brasm~ Entre elas, eu gostaria de destacar, 
de forma muito rápida, três pontos. Primeiro 
foi o reconhecimento da necessidade de in
c:entiv<lr.M at;ividades cu1tMrais que prQpiciem 
a utilização racional dos recursos naturais e 
a conservação do meio ambiente. Sab_emos 
que hoje o problema do 'equilíbrio ecológico 
é grave e a questão ambiental, poderia dizer, 
perdoem-me o neQ!ogismo se munaializou, 
ou seja, se transformou numa questão acumê
nica, nuffia questão que interessa a todos os 
povos e nações. Esta questão foi também sus
citada na reunião dos Ministros da Cultura. 

Porque nó; entendemos ser fundamental 
que essa questão ecológica receba ~ trata
mento adequado e seja sempre discutida, ten
do em vista uma ética, que acho que é a corre
ta, da visualização da questão a partir de um 
dado cultural. Cada nação tem sua identidade 
e cultura. Conseqüentemente, devenios des
cobrir os meios e as formas de como vamos 
preservar o nosso meio ambiente, fazendo 
com que através da preservação do meio am
biente, cheguemos a solução que mais inte
ressem a um desenvolvimento soc\almente 
justo. 

Outra questão que foi levantada durante a 
reunião dos ministros da Cultura diz respeito 
ao problema relativo à importância dos meios 
de comunicação social. A Declaração de Bra
SI1ia reafumou a imPortância dos meios de 
cpmunicação social como instrumento de co
nhecimento dos valores da região. E diz, num 
de seus textos: 

"Nesse sentido, devem progredir os es
forços para incremento do interciunbio 
informativo intra-regional, a fim• de_ per
mitir um conhecimento mais ágil e_ inten
so dos processos que se desenVolvem 
na região." ·- ----

É sabido que os dias de hoje são dias que 
se marcam por uma crescente integração e 
que essa integração Se faz hoje, sobretudo, 

através dos vefcu1os de comunicação social. 
graças à mídia eletrônica. · 

Nós, que constituímos uma região tão im
portante, precisamos utilizar melhor esses vei
culas de comunicação social, pondo-os ·a ser
viço de uma rnai_or integração dos países lati
no-americanos, países que têm tantas ·raízes 
comuns. 

Nestas reuniões de Ministros da Cultura fa
lou-se, também, sobre uin ponto que _consi
dero importante, que diz respeito à questão 
científica e tecnológica. 

"Os goVernos da região- diz "a Deda
ração de BrasíJia" - realizarão esforço 
especial, a fim de coordenar, na Í"nedida 
do possível, aquelas políticas de transfe
rências e utiliZação de tecnologias, que 
sejam aplicáveis na indúStria cultural, es
pecialmente no âmbito da comunicação 
e da informática. 

Um exemplo importante de desenvol
vimento recenté na· área da ciên"i:ia e da 
tecnologia, aplicada à cuhura, é a televi
são de alta definição; tema que merece 
uma séria reflexão e atenção por parte 
dos nossos·paises." 

Todos sabemos que a marca d~ nossos 
tempos é a de uma revolução deritífka e tec
nológica que está faz.eildo com que se i:llterem 
Substail.dalmente as r~lações entre ó_s países 
mals ricos. e mais pobres. Aqueles, detendo 
alta tecnOiàgiii e,· conseqüentem~nte, obtendo 
taxa de crescimento altíssima. Estes, mais po
bres, sofrendo as graves conseqüências, limi
tações rio campo científico e tecnológico. 

Daí por que nunca é demais insistir na ne
cessidade de olharmos para a questão cientí
fica e tecnológica, como umaJronteira impor
tante neste fina] de mil_ênio, fronteira impor
tante que os países em desenvolvimento ne
cessitam ultrapassar, para que possam se con
verter em nações prósperas e desenvolvidas. 

Pór fim, Sr. Presidente, faço um comentário 
sobre um tema que tamb_ém foi cogif.j3do na 
reunião dos Ministros da Cultura que diz res
peito ao V Centenário do Descobrimento da 
América. A Declaração de Brasília diz, .com 
relação à programação do V. Centenário do 
Descobrimento da América, que o evento: 

"Deve ser a oportunidade para reflexão 
sobre a nossa evolução histórica, assim 
como para o fortalecimento da identidade 
regional e o estabelecimento de institui
ções e mecanismo permanentes de ação 
cu1tural e educacional" 

Daí por que, Sr. Presidente, conSidero que 
esse é o momento que devemos aproveitar 
não- apenaS para comemorar a passagem do 
V Ceiltenáiio da Descoberta da Améri<!:a, mas 
para que façamos também uma refl~o criti
ca sobre o Pais e sobre a nossa convivência 
com os países latino-americanos e, até porque 
não dizer, com outros países que guardam 
afiriidãdes culturais com o Brasil. 

Estamos este ano celebrando a passagem 
_d9s cem anos d~ República e essa celebração 
ocorre, coincidentemente, com· a celebração 
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do Quinto Centenário da: Descoberta da Amé
rica. Não sei se não é a hora de, ao lado dos 
festejos, buscarmos realizar estudos e refle
xões sobre essas questões que guardam, a 
meu ver, enorme ünportãncia para d nosso 
desenvolvimento e para o nosso progresso. 

Quanto à comemoração· dos quinhentos 
anos do descobrimento da América, encontro 
de dois mundos; como já adred:emente se pro- . 
põe, é oportuno destacarmos que, conforme 
também ocorre com as comE!morações do 
centenário da República Brasaeira. devemos 
aproveitá-las principalmente como Marcos de _ 
reflexão. E os Ministros da Cultura dos países_, 
Latino-Americanos acordaram, em documen· 
·to publicado ao final do encontro que a come
moração dos 500 anos de América-deverá 
ser a oportunidade para a reflexão sobre nossa 
evolução histórica, nossa identidade regiol1al 
e o estabelecimento de instituições perma
nentes de ação cultural e educacional, tam
bém será com esta índole ~e devemos reve
renciar gs 100 anos de nossa República, re
pensando nossas instituições republicanas 
por exec:elênda, do presidenciaUsmo moder
no que precisamos, à federação por fazer que 
ainda nos frustra. 
·--Aprendi com Santo Tomás de Aquino: "Que 
o homem vive· uma vida verdadeira, humana, 
graças à cu1tura" o fator cultural há de ser, 
portanto sempre um fator que vai presidir ou 
deve presdir qualquer processo de consoli
dação democrática e qualquer processo cor
reto e jus.!g d_~ desenvolvimento. 

Então esta reunião dos ministros da Cultura, 
em Brasília, a meu ver, foi uma reuriião impor
tante, que não poderia ficar sem um registro 
nesta Casa do Congresso Nacion~, não pode- -
ria ficar sem constar dos anais do Senado 
da República. _ _ _ 

Sr. Presidente, ao concluir, soficito que o 
documento final produzido por tão importante 
conclave, a denominada "Declaração de Bra
síliá" seja devidamente transcrita nos anais 
para que sirva. pelos subsídios que oferece, 
para uma reflexão sobre o p~s e sobre a 
desejada integração latino-americana, cum
prindo, assim, o destino manifesto do nosso 
povo, que' outro não é senão o de integrar-se 
cada vez mais com a comunidade latino-a
mericano. 

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

DOCaME!YTO A Q(JE SE REFEIIE O 
SR. MARCO MAC/EL EM SEU D/SC(JR-
50: . 

às Ministros dã Cultura e os responsáveis 
pelas políticas culturais dos países da América 
Latina e do Caribe, atendendo a um convite 
do Governo do'Brasü, reuniram-se em Brasilla 
nos dias 10,11 e 12 de agosto de 1989, com 
objetivo de incremeritar as relações cu1b.lrais 
da reg!ão, e realizar, ao mesmo tempo, um 
intercámbio de experiências e pontos de vista 
voltados para a formulação de iniciativas con
juntas e coordenação de esfoçOs comuns. 

Como resultado das-suas deHbeii-ações, 
acordaram emitir a seguinte declaração: 

DEà..ARAçAO DE BRASILIA 

I ·A Cultura como Instrumento de inte
gração e desenVoMmento regional. 

1 O. ConstitUem passos SignifiCativOs nes~.
se processo as ações desenvolvidas no marc:_o 
do Convênio Andrés Bello e a assinatura, no 
âmbito da Aladi, em novembro de 1988, do 
Acordo de Alcance Parcial para a liVre C"rrcu~ 

1 .. A dimensão cuitlifal resulta em fator in~ lação-de Bens Culturais. 
diSpensáVel Para Õ prOceSso de intregãÇão po· 11. Deve ser estimulado o desenvolvimen-
lítica e econ:~rnica da América Latina e do to dos circuitos culturais nacionais e regionais, 
Caribe, na medida em que é o âmbito em favorecendo especialmente as áreas da músi-
que se enC',ilmam a identidade comum e a ca, artes cênicas e artes plásticas. 
consciência solidária dos nossos povos. TO· w _ Fonnaçáo artiStka 
dos eles elementos necessárias para o fortale- 12. Deve ser estimulada a crtaçao de cen-
c[nento dos valores democráticos, 0 regime tros e programas nacionais e regionàis de for-
de liberdade, a busca da paz e a defesa dos mação artística especializada, com vistas cHor· 
direitos humanos. mação de promotores e gerentes culturais, 

2. A integração reginal deve pártlr do reco· à profissionalização do artista e a inserção or· 
nhecimento da pluralidade ébtica, cultural e gânica do ensino artístico nos sistemas educa-
lingüística dos povos da América ,Latina e do tivos. 
Carlbe,formadasobreopatrimônioautóctone 13. É obrigação dos nossos 9-ovem:os fo· 
e yontribuição de outras cuJtura's. mentar as condições sociais e culturais que 

. O verdadeiro desenvolvimento social e inaentivem a criação artística e intelec;tual em 
econômlco considera primordíalmente o um clima de ampla liberdade. 
avanço educacional .e cultural. O reconheci-
mento da personãiidade cultural de cada povo , V.:...._ Os meio audiovisuais como lnsbu· 
da região é requisito indispensável de todo mento de integração 
processo de integração genuinanlente demo~ 14. Deve ser reafirmada a importância dos 
crátlco. meios de comunicação social como inst.ru-

4. A íntegração cultural da América latina mento para um maior conhecimento dos va1o· 
e do Carlbe é fator fundamental pat-a a região res da região. Nesse sentido, devem _progredir 
enriquecer, com suas- conbibuiçOes especí- os esforços para o incremento do ir1tercâmbio 
ficas, 0 diálogo e a cooperação internacionais. informativo intra-regional, a fim de ,permitir 
A América Latina e 0 Caribe contribuem de um conhecimento mais ágil e intenSo dos pro-
maneira decisiva, com sua· capacidade criativa cesses que se desenvolvem na região. 
e original, para 0 desenvolvimento da cultura 15. Deve ser inceritivadQ o intercâmbio e 
Wliversal. a cc-produção de programas de televisão, en-

5. Condenã.-se energicamente a atividade tre nossos países, sobretudo aqueles de cará-
criminosa da produção, tráfico e consumo ilí- ter educativo e cultural. 
cito de entorpecentes, que degrada e destrói 16. Merecem se apoiados e fortalecidos 
os mais importantes valores e princípios das os mecanismos destinados à criação de um 
nossas cu1turas. mercado comum para os filmes latincrame-

dcanos e caribenhos. -
:::-_D- ProteÇáq e conserVaÇão dos bens 17. ·O financiamento da produção de fil-
culturais e naturais mes . e vídeos deverá ser ampliado e contar 

·6. Os patrimônios cultural e natural são, com meCanismoS espeCíficos. · 
no seu conjunto, elementos irrenuhc!âveis da 18. A indústria cultural é de fundamental · 
personalidade da América Latina ~ do Caribe importância para o desenvolvimento econO.-
e sua prese!Vação é propósito essencia1 da mico e social e para a preservação dos valores 
integração e do desenvolvimento da região. de cada país e da região. Nesse sentido, é 

Essa preservação dever abranger a identi· Imperativo que se fortaleçam as indústrias de 
dade histórica e cultural, a paisagem natural· ~ comunicação, nacionais e regionWs. ·-
e o patrlmônio histórico edificado; além do VJ-Adlfusãodaslínguascomoinstru
patrimônio r:nóvel e as criações materiais e .mento de intercâmbio e integração. Pre-
não·materiais dos nossos povos. servaÇãó e 'valOrização das línguas autoc-

7. Devem ser incentivadas as atividades tones. 
culturais que propiciem a utilização racional 19. o ~:;onhedmento mótuo das nossas 
dos recursos naturais e a conservação do meio rmguas ~eque um esforço especial a fim de 
ambiente. estimular o seu estudo, em todas as séries 

8. Os paíSes latino-americanos. e do Carl~ escolares de c'ada país da região. Essa difusão 
be devem lutar coordenamente pela supres- será, aJém do mais, um importante_ fator de 
são do tráfico ilídto dos Ôens que integram divulgação de nossos patrimônios cu1turais e 

• seU patrimônio cultural. Da mesma forma, de~ artísticos e um inStrumento -e(etivo- de inte-
vem tentar a devolução destes bens para a g@Ç_ão. _ _ _ _ : -.: ; 
sua_r~in~~~r'açã-o ao patrim?nio dos povos. 20_ Foi enfatizada a necessidade de se 

m _A livre circulação de bens e servi· preservar, valorizar e difundlr as línguas aut6c· 
çOS culturais tones, com a participação direta das popula

ções envolvidas. 9. Para que a _cultura desempenhe plena-
1\lente o seu pape1 no processo de integração VII- O Uvro, à BlbDoteca e o Incentivo 
e desenvolvimento regionais, é preciso facilitar à Leitura: 
'uma maior circulação dos bens culturais e 21. Reconhecemos o papel relevante que 
um maior Intercâmbio entre os seus criadores. o livro tem, recomenda·se a criação de um 
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mercado comum do livro latino-americano e 
caribenho, que multipliquf.!: e aprofunde o in~ 
tercâmbio de idéias, de informação e expe
riêndas. 

22. Para se conseguir o acima citado, é 
necessário facilitar de forma especial a produ
ção, o transporte, a distribuição e o consumo 
do livro latino-americano e caribenho. 

23. Recomenda-se a criação e o fortaleci" 
mente de bibliotecas e cOieções regionais, o 
estabelecimento de programas nadonais de 
iricentivo permanente à leitura e, em geral, 
o apoio à informação dos agentes vinc:ulados 
ao livro. 

24. Acordou-se reforçar a cooperação dos 
atuais pais_es-membros do CERLALC (Centro 
Regional para o Fomento do Uvro na América 
Latina e no Caribe); recomenda-se, igualmen
te, a adesão ao mesmo por parte de todos 
os paises da região. 

VIU- Clênda, Tecnologia e Cultul'll-
25. Para que_ os benefícios da ciência e 

a tecnologia possam ser plenamente canali~ 
zados para a produção e difusão da cultura, 
os países da região. devem fortalecer a coope
ração horizonta1. São prioritários os pr9gra
mas de formação de recursos f)umanos e os 
projetas conjuntos de pesquisa e desenvol~ 
vimento. 

26. Os nossos países devem, além do 
mais, dar especial atenção àqueles programas 
de ciência e t~ologia ligados à cultura. que 
se deserrvolyem em outras partes do mundo. 
Os governos da região realizarão esforço espe
cial a fim de coordenar, na medida do possível, 
aquelas políticas de transferências e utilização 
de tecnologias que sejam aplicáveis na indús
tria cultural, espedalmente no âmbito da co~ 
municação e da informática. Um exemplo im
portante de desenvolvimento receÍlte na_área 
da ciência e da tecnologia aplicada à cultura 
é a televisão de alta definição, tema que mere
ce uma série reflexão e atenção por parte dos 
nossos países. _ _ _ _ 

27. Deveremos faZer com que estes avan
ços tecnológicos reafirmem os valores da nos
sa identidade cultural. 
IX-V Centenário do Descobrimento 

da Am&ica -Encontro de dois Mundos. 
28. A programação destinada à comemo

ração do V Centenário do Descobrimento da 
América - Encontro de dois Mundos deve 
ser a oportunidade para a reflexão sobre a 
nossa evolução histórica, assim como para 
o fortalecimento da identidade regional e o 
estabelecimento de instituições e mecanis
mos permanentes da ação cultural e educa
cional. 

Este Encontro de Ministros da Cultura e res
ponsâveis pelas políticas cuhurais considerou 
especialmente oportuna a criação de minis-
térios· da Cultura, conselhos nacionais de Cul
tura é outras instituições públicas dedicadas 
às atMdades o,dturars, as quais são prioritárias 
no continente. ESsas instituições devem con
tar com orçamentos capazes de garantir o de
serlV()lvimento, a difusão e a consolidação da 
nossa consciência cl!ltural i(lteg~acionlsta e li· 
bertadora. A histó.ria mostra que só a cultura, 
mesmo em amargas situações de crise, foi 

o elemento determinante do renascimento 
dQS povos. _ 

Este éncontro decide1QUãlmente expressar 
seu- reconhecimento às instituiçóeds culturais 
da região que realizam um trabalho voltado 
pafa a defesa dos nossos genuínos valores 
e para a integração, por vias culturais, doS: 
povos da América Latina e do Caribe. 

Da mesma forma, expressa~se a vontade 
áeSe.iTiâiiter esteiótum..de ministros da Cultu
ra: e de responsáveis pelas políticas culturais 
dos nossos países, pa"ra assegurar a continui
dade de suas iniciativas, sem prejuizo da parti
cipação em outrOs feiras mUitilaterãiS. Deve~ .. 
também, ser-estudada a criação de um conse
lho do qual participem instituições e persona
lidades repreSentatiVas da cUltura da região. 

Recomenda-se, ainda, que sejam estudados 
aqueles elementos que configuram o perfil e 
a unidade da nossa cultura, a fim de elabOrar, 
o quanto antes possfvel, um manifesto de afir
mação cultural da América Latina e do Caribe. 

Firialriiente, oS' ministros da Cultura e os 
responsáve_is pelas políticas culturais, a convite 
dos respectivos governos, aceft.aram reunír-se 
em -1990 na-<::idade do Mêxfco, em 1991 em 
Havana, Cuba, e em 1992 em cara,Cas,-Vene~ 
zUelã.--Da mesma fOrma~ hãVer'á uma reunião 
estraordinária em Mar dei Plata, Argentina, em 
janeiro def990._ -· · ., - . 

As delegações ·neste "Encontro de MinisiJ_OS 
da Cultur~ _e responáveís--pelas politicas ·cuitu~ 
rais expre~sa_m-o seu reconhecimento e grati.~ 
dão ao povo e ao- Govei.n9-d6 Brasil por esta 
histórica iniciativa. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENA
DORES: 

Áureo M~llo - Moisé~ Àbrão.- Carlos Pa
trocínio -João Castelo- Cid Sabóia de Car~ 
valho - Mauro Benevides - Mansueto de, 
Lavor - Nelson Carneiro - lrapuan COsta 
Júnior - Meirã Filllo -:- Márci~ Lacerda -
José Fogaça. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
· N• :;!6.3, DE 1989 

1-19 de abril, "Dia do Indio", destinada 
a célebrar a presença de habitante autótocne 
na História do Brasil e sua contribuição à Cul· 
tura Brasileira; 
n-22 'de abril, "Descobrimento do Brasil", 

destinada a celebrar o início da prdença por
tuguesa em terras brasileiras, e a contril?uição 
luso-ibérica à Cultura Brasileira; 

m,- i 3 d~ maio, "Abo6ção da_Escravatura" 
e 2&de novembro, "Morte de Zumbi, Rei dos 
Palmares'·', destinadas a celebrar a presença 
do negro na História do Brasil e sua contri· 
buição à Cultura Brasileira; . 

N -22 de agosto, "Dia Nacional do Folclo
re'', destinada à divulgação e compreensão 
da importância do nosso património folclórico 
como expressão verdadeira e permanente da 
criatividade popular e síntese ética mais ex
pressiva da ~cionalidade, representativa da 
nossa história, realidade e permanência cul
tu@l. 

Art. 39 Dos programas das instituições 
culturais do Poder Público ou por ele man

. tidas, e das escolas dos sistemas de ensino 
público e privado constarão, obrigatoriamen~ 
te, como·atividades regulares, as datas trata
das no artigo anterior, cujas comemorações 
deverão ter as seguintes ~~acte"rfsticas: · 

I- motivação cívico-social e participação 
criativa da comunidade, na qual está inserida 
o promotor da comemoração, no planejamen
to e realização _dos eventos; 
n-adequação do calendário-básico esta

belecido no artigo 2~> _à reàlidade ética da- co- · 
munidade, acrescentando-se, quandQ for o 
caso, outras datas de alta significação étnica, 
peculiares a cada comunidade; 

UI- natureza e objetivo$ culturais e educa
tivos das comemorações, procurando-se in
fonnç:sr sobfe a trajetórla e a contribuiÇão de 
cada entidade étnica ao País, com. Vistas aó 
conhecimento crítico e à cOnsciência histórl· 
ca..Cultural de cad.a indivíduo de_ seu g~; 

IVc:j>resença imparcial e insubstituível de 
basés feconhecidamente científicas nos con
teúdos das mensagens difundidas durante as 
comemoraÇões; 

V- repúdio .a qualquer notícia ou conside
ração que sugira superioridade de valor de 
uma ·etnia sobre outra, suscite preconceito, 
exclusão, menospw:o, redução ou disc;:rimi
nação de elemento étnicQ tonstitutivo d~ CuJ-

DispõeSobre a fixaç5o de datas come- tura Brasileira; 
morativas de- alta slgn_ificação para os VI- compreensão_ sócio-antropológica e 
segmentos étnicos naddnais e dá outras históriCa dos fatos ét;rúcos__, sUa individualidade 
providências~ e Valorização no process_o ciJI_t~al bra~ileiro; · 

ó Congr·~sSb-N8cional decrêta: VII- inte11Qência <io lugar e da função con-
Art. 19 A União, os Estados, o Distxito Fe- temJ)orânea dos segmentos étnicos na vidp 

deral e os Municípios, em colaboração com do País; 
a sociedade, comemorarão, através d.e even~ VIU- integração e colabo~:aç~o sQcjo-Çl!l·, 
tos específicos, as datas de alta significação tural_.entre_ossegmentos,Jevanda.._osàrealiza·_ 
para os diferentes segmentos_ étnicos nado- ção-de ações cMcas solidárias, _respeitada a 
nais que habitam os. seus respectivos terri- indiviçh,1alidade de cada etnia; 
t6rios. . _ .. , ___ . _, . _ IX-análisedaatualsituaçãojurfdicaedis-

.Art. 2~ Os calendários anuais comemora- cuSsão· de temas de interesse dos diferentes 
tivos de datas de alta significação étnica serão . segmentos étnicOs nadona:ls,· quanto aos di· 
elaborados segundo a história, os valores e reitos e géllrantias fundãmên.tais estabelecidos 
a realidade étnica de cada comunidade, a par- na Constituição Federal e legislação comple-
~r da incluSão das seguintes~datas: - mentar pertinente. 
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Parágrafo único. Os conteúdoS das datas 
de alta significação para os diferentes segmen
tos étnicos nacionais, e as características de 
sua comemoração estabelecidas nos artigos 
anteriores. integrarão os currículos das esco
las das redes pública e particular de ensino. 

Art 49 As comemorações de datas de alta 
significação para os diferentes grupos étnicos 
nacionais são consideradas atividades pró
prias da Cultura Brasileir,_, incluídas as opera
ções feitas a seu favor pelo contribuinte do 
hnposto de Renda entre aquelas que podem 
receber os beneficias da Lei N~" 7 .505, de 

2 de julho de 1986. 
Art. 5? Os Conselhos de Cultura ....:. fede

ral, estaduais e municipais-nas suas respec
tivas jurisdições, expedirão, quando "Solicita
dos, instruções referentes à correta interpre
tação e à plena aplicabilidade desta lei. 

Alt & Esta lei entre em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 79 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlflcação 

O presente Projeto de Lei regulamenta o 
§ 29 do artigo 215 da Constituição Federal, 
que prevê "a fixação de datas comemorativas 
de alta significa~o para os diferentes segmen· 
tos étnicos nadonais".· 

Alguns dentistas sociais vêem a nação bra· 
sileira comó um verdadeiro milagre em ter· 
mos culturais, pois como podeóamos ter al
cançado wna relativa unidade ou personali
dade ideológica e material, identificados pela 
língua, pela similitude moral, pela proximidade 
de crenças, pela organização social e poJítica 
e outros traços, a partir de tantas etnias, de 
origens e latitudes tão diversas. Objeto de uma 
ação colonial repressiva, quase sempre per
versa, saqueadora, escravista, o Brasil viveu 
confrontos, aculturações, caldeamentos, mis
cigenações, insurreições, sincretismo de toda 
ordem, para, afmal, ao contrário de outros paí
ses latino-americanos, dar origem a uma gen
te, a wn novo povo, mestiço, singular, emer
gente; a wna etnia plural, que realiza uma civili
zação com pouco mais de um século, onde 
habitam várias culturas. Pensando com Cêma
ra Cascudo, podemos dizer que há uma Cultu
ra Brasileira, uma ''Cultura Gera]" Brasileira, 
que abarca muitas outras, nos seus diversos 
extratos sociais, étnicos, regionais; uma-cultu
ra identificável como tal, que apre§entâ unida
de (não uniformidade) na pluralidade, nas di
versidades (e adveridades) e nas contradições; 
que na sua relativa congruência interna, revela 
autenticidade, cara e aJma próprias, funcioOa
lidade, apesar de tantas raizes, influências, im
posições,_agressões, defonnações e invasões. 
Enfml, resultado de tantas entidades; étnicas, 
de;> encontro dialético de tantas matrizes e pro~ 
cessas, nasceu uma naçã.o com muitos seg~ 
mentos e faces étnias, diversificada em· suas 
heranças e realizaçõ~ mas reconhecível pela 
língua, reunida pelo visgo ideológico e simb6~ 
Uco, identificável pelo ethos, "que é a concep~ 
ção de cada povo sobre si mesmo em face 
dos demais", como nos ensina Darcy Ribero 
em seus insuperáveis estudos de Antropologia 

Dialética, exposto em sua magistral obra., "Os 
Brasileiros --Teoria do Brasil". Não somos 
um conjunto, um amontoado de elementos 
ou heranças, mas um sistema que, apesar da 
dependência económica e suas mazelas de 
alienação, dos homicidios e suicídios culturais, 
resiste e se movimenta no sentido da afuma
ção e do desenvolvimento. 

Há décadas que o conceito de etn1:! deixou 
deseconfundircomo de ''raç~··. este .·e cará
ter exclusivamente biológico,~ .Jstitu1t.Ju e da· 
sautorlzado cientificamente pela degeneres
cência do radsmo e ·suas doutrinas desuma
nas_, historicamente falhas e falidas. O t:onceito 
de etnia, hoje;, muito utilizado pelas Ciêndas 
Sociais, está ~ais preso à cultura, ou seja, 
a certa homogeneidade e comunhão cultw'al 
que caracteriza determinado grupo hwnano, 
que pode ter as mesmas semelhanças bioló
gicas e origens geográficas. Com esse enten
dimentO, viSlumbramos um Brasil plural, realiM 
zado por várias etnias ou por vários segmen· 
tos, derivadOs de Várias etnias, que se confOr~ 
mam, se aglutinam, s_e repelem naturalmente, 
se integram, evoluem, convivem. 

O objetivo do constituinte, ao escr~er o 
§ 29 do artigo 215, foi científico,juridico, sacia~ 
histórico,'Cultural: recofihe_cer a nossa forma· 
ção, garantindo a todos o conhecimento !las 
''nossas-verdades" constitutivas como povo 
e nação, nosso autoconhecimento e a expres
são dos segmentos étnicos. O projeto quer 
estimular a comemoração da História e. per
manência de cada etnia, sem quaisquer laivos 
de segregação, discriminação, intolerânda, 
preconceito ou atitude que suscite emulação, 
confrondo entre os segmentos étnicos ou 
mesmo induza a erro histórico na análise da 
contribuição de cada grupo para nossa forma
ção cultural, sódo-ecoriômico e política. O 
que o legislador quis,. com o dispositivo consti
tucional, foi promover a democracia étnica, 
não a admitindo como uma reaJidade consu· 
mada, perfeita e eStática. pofém, um processO
sem final e sem prazo, a se conquistar, todos 
os dias. tendo em vista os confrontos naturais, 
acomodações e relevância mútuas e previsí~ 
veis, próprias a qualquer processo civilizatórlo 
e comum à dinâmica soda1 e económica. Es
sa proposta objetiva a convivência paCífica e 
construtiva entre os diversos segmentos étni~ 
cos; viSa a garantir o exercido dos direitos 
CUlturais individuais e coleti~ de cada grupo 
e à integração e colaboração culturais, ao res~ 
peitq mútuo e a ação solidária, fraterna dos 
brasileiros. Que todos estejamos vazados pelo 
sentimento espiritual "de Nação e "de Pátrio", 
sob o império da lei. Não se quereia impingir 
uma resposta "democracia racial", acreditar 
que somos uma "sociedade de anjOs", com 
tantos grupos diferenciados nas suas origens, 
corpos de saber, padrões de comportamento 
e interesses, num sistema capitalistas, compe· 
titivo e imperfeito. É, entretahto, dever do Esta
do proporcionar ao povo os meios seguros 
para que ele_conheça a sua história, conheça 
a sí próprio, exerça a sua criatividade e expres
são cultwa_is, pratiqUe e zele pelos seus estatu- -
tos jurídicos e sociais. Eis a contribuição deste 
projeto. · 

Á fixação ele datas éornemorativas de alta 
significação para os diferentes grupos étnicos 
nacionais pretende, com as características 
pre\listas no· projeto, dar essa pequena contri
buição à tarefa de formar a consciência cultu
ral - social, política e jurídica - dos indiv'i· 
duas e dos grupos que formam a sociedade 
brasileira. A partir dessa consciência crítica e 
acrescentativa, através da educação e _da _cul
tura, ~ que poderemos caminhar no sentido 
de, __.~envolvimento cultural - libertação e 
revolução -, superando tensões e frustra
ções, passando ao largo da alienação, das de
fasagens, da marg"inalidade cultural. Esta será 
a base para qualquer outra ação política, de 
refazimento ·da nossa sociedade, de nossa 
reordenação sócio-política e, como nos sina
liza Darcy Ribeiro, "de reordenaçãa de própria 
cultura nacional como uma criação autêntic<; 
voltada para o futuro_ e capacitada para iTlte~ 
grar o Brasil na civilização emergente, como 
uma sociedade solidária". 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. 
-Senador Mauricio Conéa. 

LEGISLAÇÃO ~A PELO AUTOR~ 

LEI ti' 7.505, 
DE 2 DE JULHO DE 1986 

Dispõe sobre benefidos fiscais na área 
do Imposto de renda concedidps a opera
ções de caráter · cultwal ou artistico. -

... ,_,,.,.,_., ........... --...... -~-·---··~ 

DECRETO N• 97.165, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE I 988 

Altera o Re{Julamento da Lei nP 7 ..50.5_ 
f ), de 2 de julho de 1986, que dispõe 
sobre benelldos fiscais na areS-do únpos
to sobre a Renda, concedidos a opera
ç6es de caráter cultural ou artfstico, apro

- vado pelo Decreto nP 93.335 f ), de :'Tde
outubro de 1986. 

..................... , __ ,,,, __ ,.,,,:;... __ ~-··-- .. -

DECRETO N• 95.756, 
DE 26 DE FEVEReiRO DE Ül88 

Disp6e sobre investimentos de caráter 
cultural ou tJJtístico. 

................. ---·--·--···--.. ·---···......,...--. 

DECRETO N• 93.335. 
DE 3 DI;; OUTUBRO DE !986 

Aprova o Regulamento d/1 Lei n" 7.505, 
de 2 de julho de 1986, _que dispõe sobrf:. 
benelfdos fiscãls na área de imposto de -
renda, concedidos a operações de caráter 
cultur81. 

.. ,,,_,_,.........,, .............. - •• ·-· -.: •• ;;....;;,;....;_ ... , ......... .i.,;.'r" 

(À ComisSão de Educaçlío - desisáo 
terminativa.) 
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O SR. PRESDIENTE (Nabor Júnior) -
O projeto será publicado e remetido à Comis
são competente. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que será Udo 
pelo Sr. I' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO N• 463, DE 1989. 

~·Nos termos do art. 43, I, do ~egimento Inter
no, requeiro licença para tratamento de saúde 
no período de 28-B-89 a 12-9-89, quando es
tarei impossibilitado de comparecer às ses· 
sões do Senado. Anexo laudo de inspenção 
de saúde devido. _. _ -

Atenciosamente, Senador João Lyra. -

ATESTADO MÉDICO 
A Junta Médica Pericial do Senado Federal 

ratifica o à.test.ãdo emitido pelo Dr. Augusto 
M. de CalValho, no qual declara que o Senhor 
Senador João José Pereira Lyra deve ficar 
afastado de suas atividades parlamentares du
rante o periodo compreendido entre 28-8-89 · 
e 12-9-89. 

Brasilia, 5 de setemb_rç de 1989. 

Ql,.,tJ.,],~n. 

~ 
~/ •" ·~ 

,1\Y\,.,~ wr.t.twt:::s.."ll•· 
~ .... ..-. 

• I giõ '\611 
.lum>. MED : CIAL 00 SENl\00 nmR11L 

PUblicado no DCN-Seção ll-de 31-8-89. 
O SR. PRESDIENTE (Nabor Júnior) -

O requerimento, de autoria do nobre Senador 
João Lyra, é para considerar como de liCença 
para tratamento de saúde o seu afastamento 
dos trabalhos da Casa no. período de 28 de 
agosto a 12 de s.etembro, conforme atestado 
médico pela Junta Médica do Senado Federal. 
Nos termos do § 1 '? do art. 43 ~o Regimento 
Jntemo, é exigido quorum de um décimo da 
composição do Senado para a pareciaçáo do 
requerimento. 

Em votação. 
· · Os Srs. Senadores que o aprovam perma~ 
neçam sentados. (PausaJ 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e) -

Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Estão presentes na Casa 33 Srs.· Senadores. 
Passa-se à · 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n• 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Senhores SeQQdores, que 
altera os prazos estabelecidos no § & dó 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
PrefeitoS, tendo 

PARECER, sob n9 145, de 1989, IV-luto; 
V -doação de ·sangue; 
\11- registro-de filhos; 
VIl- convocação para o serviço militar; 
VIII- juri e outros serviços obrigatórias por 

~Não há número pãra delibera~. lei; · ·-- ,. 
IX-licença especial; 

-da Comissão Temporária, favorável 
ao prosseguimento da tramitação da ma

- téria, como voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 

Assim, a matéria, que está. em fase de vota- x ...... licença à gestante; 
ção, fi<::a com 51,18. apreciação adiada XI-licença para tratamento de saúde; 

Discussão, em tumo único, da redação - XII- missão de estudo no País ou no es-
final {oferecida pela Comissão Diretora trangeiro, quando o afastamento !1ouver sido 
e~ seuParecern1166;de 1989), do Pro- - autorizado-com ônus para o Senado Federal; 
jeto de Resolução n<~ 62, de 1988, de ini- xm-exereíCto nos ~eiví.ços da Oniã~ Es-
clativa da Comissão Diretora, que institui tado, Distrito Federal ou Tenitórlos Federai:;~._, 
irgrãtificãção de Natal. quail.do o afastamento houver sido autQrizado 

--c· Eín díscussã_o a_ redaÇão final. (Pausa) _ com ônus para o Senado Fedt!ral; · · 
-Não-hav'erldO qUem péÇa a ·paravra, encerro - XIV- doens;a_ comprovada- em inspeção 

a discussão. _ médica, nos tennos do parâgrãfo único do 
art 362, do Regulamento Administrativo. 

EnCerfãdá a -discussão, a redas:ão final é 
c;onsiderada_ definitivamente aprovada, nos 
tenn?s d~ art. 324 __ d?_R~_im~!o-lnterOO: ,----

0 projeto irá à proíTiulgaçãO. 

{O se~ç;p~;t;;-ro~do:- --·-
Fáçdosaber que o Sen_ado Federal aprovou, 

e. eu, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Iriterpo, promulgo 
a seguirite 

· ·~awçÃo N' , DE 1989 

Iflstitui a Gratificação de Natlll. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 É instituída a Gratificação de Natal 

a ser concedida no mês_de_dezembro de .cada _ 
an_q. a~- 9cupantes de -cargos do Quadro de 
Pessoal do Senado E'ecJ.~raL -

§ -1 9 A Oratificaçâo de Natal _corresponde 
a 1/12 (um doze avos) da remuneração dO 
servidor, _referente ao mês de dezembro, por 
mês de efetivo .eXen:ício no ano, consideran~ 
do-se como mês iil~ral, a fração, igual ou 
superior-a 15 (quinze) dias. 

§ .29 Quando, durante o ano, o servidor 
exercer mais de um cargo ou função, a gratifi
cação será calculada de acordo com a remu
neração correspondente a cada um deles rio 
mês de dezembro. 

~§ 39 _\'lo mês de junho de cada ai_lo será 
paga, como adiantc,tmento da gratificação, 
metade da remuneração correspondente a es-
se .roê_~- . _ --

· _ § 49 O SeMdor exonerado, a pedido, per
ceberá a gratificação na proporção estabele
cida no § 1 <~ deste artigo, calculada sobre a 
remuneração do mês da exoneração e com
pensada a importância recebida a titulo de 
adiantamento. 

§ s~ o servidor deml~do não fará jus à 
Gratificação de Natal, ijcando obrigado a resti.; 
tuir o adiantamento recebido. 
. § _69 Para __ osefeiD?s.depagamentodeGra~ 
tJ.1icação de Natãl., considera-se como de efeti
Vo exercício os afastameritos do servidor eln 
virdute_de: 

I-férias; 
D- recesso; 
m.,...... casamento; 

Art. 29 A Gratificação de Natal é devida 
aos inatí";QS em valcir igual aos proveritos do -
mês de dezembro, aplicando-se-lhes o dispos
to no §-3~ dO artigo ãnterior. 

Art. 3~ As despesas decorrentes da apHca
ção desta resolus:ão correrão -à conta dos re
cursos financeiro_s_ alocados ao SenadO_ f~ 
.dera!. 

Art. .4~ Fica a Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal_ autorizada ~- republicar o 
Regulamento Administrativo do Senado fede
ral, com as alteras:ões nele intro<;luzidéY> até 
a Presente data, renumerando-se .os artigos, 
seções e subseçõ!'$, . . ..... ~ ...... -~ 

' Art. s~ _Esta -resolução ~t;fa ern. _v:\gor. ~a. 
data de sua publiçação. __ 

Art. 69 Revogam-se _as disposições. em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
ltem3: 

DisCus~o, em t;urno suplementar, do 
Substitutivo do Senado_ ~o Projeto d~ Lei 
da Câmara n• 76, de 1988 (n• à44/88, 

___ ria_Casa de origem), de iníciativ~ do Se
nhor_ Presidente da_Repúbllca, que altera 
diSpositivo da Lei n9 6265, de 19 de no
vembro de 1975; que di~põe sobre o ensi:
no no Exército, tendo. 

Parecer, sob nq 171, da ComisSãO 
~Dffetora,- oferecendo a red.açâo do 

vencido. 
plemen\ar. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - -' --· -

EnCerrada a discussãO. o substitutivo é dado 
como defiriitivãmente adotado, nos térTnos -dQ 
art. 284 do Regimento lirteitlo. -

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 
É a.seguinte a matéria aprovada: 

Redução do vencido para o_tiJmo Sl.l• 

-plementar do Substitutivo do Senado ~ 
PrqLeto_ de L:eí da C~ara n9_76 cf_e__1988 

--:(nP f344/88, niJ Cãsa_-di!ofi!ieltl), que altera 
dispositivo da Lein~ 6265, de 19de no
vembro de 1975, que dispõe so/:Jreõ ensf .. 
no no Exército. 

o·congresso N_~ciQnal dec~=-
Art 19 O art 2" da Lei rJ9 6265, de 19 

de novembro de .1975, que dispõe sobre o 
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imsino no Exército, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Arl 29 O ExérCito pOderá ministrar, tam
bêm, ensino destinado a habilitar candidatos 
à matrícu1a em suas escolas de preparação 
e de formação de oficiais e ensino assistencial, 
de conformidade com o cUsposto na reguJa
mentação desta lei." 

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

Art. J'~' .. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)
ltem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~' 38. de 1989; de Iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria a Secretaria dO Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n" 175, de 1989, da Co
missão- do Distrito Federal, pela consti
tucionalidade e juddicidade. 

A matéria foi incfuída na Ordem do Dia em 
virtude da dispensa do intersticio, concedida 
na sessão anterior. 

Em discussão o projeto. em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da, em virtude da falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)
Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de, Lei do Senado n9 163, de 1989 -
Complementar, de autoria do Senador 
Fernaitdo Henrique Cardoso, que define, 
na forma da alínea a do inciso X do art 
155, da Constituição Federal, os produtos 
semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, 
tendo 

PARECER, sob n• !69, de 1989. da Co
missão - de Assuntos Económicos, fa
vorável ao projeto, com emendas que 
apresenta de ~ 1 a 5-CAE. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 464, DE 1989 

Requeiro, nos termos do art. 279, alínea c 
do Regimento Interno, o adiamento da discus
são do PL.S 16:3/89, para que seja realizada 
no dia 2.0 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1989. 
-Senador Femando Henrique Cardoso. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júruor) -
Não havendo quorum para deliberação, o re
querimento fica prejudicado. 

Passa-se à discussão da matéria. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Encerrada a discussão, â votação fica a<Ua
da. por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Jtem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
dê Resolução n9 55, de 1989 (apresenw 
tado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Par~er 

- - n" 168, de 1989), que autoriza a Campa-· 
nhja do Metropolitano de São Paulo a 
contratar operação de crédito no va1or 
correspondente, em cruzados novos, a 
1.135.757.94 BTN, junto à Caixa Econõ
mlca Federal. 

Em discussão q projeto, em tumo único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação fica adia
da, por falta de quorum. 

à SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia 

Há oradores inscritos. 
Concedo a pa1awa ao nobre Senador Áureo 

MeDo. 

O SR. ÁUREO MELLO PROI'IlJNCJA 
DISCGRSO QJIE, E!YTREGaE A REV/-
510 DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. -

Durtmte o discurso do Sr. Áureo Mel/o, 
o Sr. Nabor Júnior, Suplente, deixa a ca
deira da presidência que 6 ocupada pelo 

-- Sr. Nelson Cameiro, Pre$/dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. PrOnuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tenho em mãos telex 
do Sr. José Carlos Zandavali FiOrini, prefeito 
municipal de São Miguel D'Oest.e, em que soli~ 
cita apoio para a construção da ponte sobre 
o rio Peperi..Quaçu, ligando o Estado de Santa 
Catarina à província argentina de Missiones. 

Um rápido lançar de olhos sobre o mapa 
da região nos mostra a prOVÚlcia argentina 
como Um efiti'ãVe avanÇado entre o Paraguai 
e o Estado do Rio Grande do Su~ empurrando 
para ó leste a fronteira de Santa Catarina. 

A região, conhecida antigamente como Ter~ 
ritório de Palmas ou de Missões, foi, durante 
algum tempo, objeto de litígio entre a-Argen
tina e Brasil. A questão foi resolvida em 6 de 
fevereiro de 1895, ·por aibitragem do presi
dente norte-americano Grover Oeveland. Gra
ça~f à bem fundamentada defesa dos nossos 
interesses e à ação diplomática desenvolvida 
pelo Barão do Rio Branco, a setença do presi
dente norte-americano foi favorável aO nosso 
pleito. Foi reconhecida a posse definitiva do 
Brasil sobre toda a região ao leste do do Pepe~ 
ri-Guaçu. 

Resolvido o litígio entre os dois países, res
tou a vocação· natural da região para integrar-
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se social e economicamente, para além das 
fronteiras polític~ 

Esse processO de integraÇão-vem-se acen
tuando com o correr do tempo, na medida 
em que, de um lado e do outro da fronteira, 
desenvolve-se a economia regional. Prospe
ram ali numerosos núdeos populacionais, co
mo o próprio São Miguel D'Oeste, Capanema, 
Pérola do Oeste, São José do Cedro, Barracão, 
Dionísio Cerqueira e vários outros, só para 
citar os que se alinham ao longo da fronteira 
do lado brasileiro. 

Desenvolve-se naquela região, formada pe
lo oeste catarinense, uma comunidade popu
losa e ativa de colonos, estabelecidos em pe
quenas glebas, e entregues à prática de uma 
agricultura intensiva e a criação de suinos e 
aves. Esta produção agropecuária regional 
propulsiona ~uma vigorosa·indústria de trans-
formação. Os maiores friQorificos do Pãfs es
tão ali estabelecldos para o beneficiamento 
da produção regional de S!JÍnos e frangos. 

Esta con1unidade procura expandir, nO ou· 
tro lado da fronteira, o _mercado de consumo 
para a sua produção. 

Do lado argentino, uma laboriosa comu
nidade tenta es_capar de sua condição medi
terrânica, procurando o caminho mais curto 
para O mar. Pela fronteira passam, todos os 
anos. milhares de turistas argentinos, em bus
ccf de lazer nas praias de Santa Catarina. 

No meio, a dividir as duas comunidades 
com_-Vocação para integrar-se, o rio_ P.eperi~ 
Guaçu forma uma barreira a dificultar o pro-
cesso de integraçao. - _ ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a êOfi:Sttu· 
ção da ponte sobre o rio Peperi-Guaçu é 11ma 
antiga aspiração das comunidades argentina 
e brasileira. Aspiração que, dia a dia, se trans-
forma numa vigorosa reivindicação. -
-Tãnto é que, no dia 3 de julho (dtimo, autori
dades do Estado de Santa Cataiiryá e da pto
vincia argentina de_ Missiones reurifiam-se ·em 
_§ão Miguel D'Oeste, sob auSptCios-d8. p-refei
tura municipal, com o objetivo de equa"dOnar 
a construção dã ponte sobre o rio Peperi~dua
çu, ligando o Brasil e Argentina, entre OS MUil.i
cíplos de São Miguel D'Oeste e San PedrÔ. 

Fazendo coro às comunidades da região, 
o Governador de Sarita: Catarina em eXercício 
na ocasião, Caslldo Maldaner, encaminhou, 
a 7 de junho último, ofidos aos Ministros das 
Relações Exteriores e doS TranSpOrteS~_reite
rando-lhes a necessidade de se proceder, Com 
urgência, às negodações e aos estudos neé:~ 
sários à construção da ponte sobre o rió-PePe-
~.:~~-~- - ---~- ·_· 

No dia 26 de junho, o Sr. Ministro das 'Rela
ções Exteriores, Roberto de J\breu Sodré, en
caminhou telex ao Sr. Governador do Estado, 
em que manifesta o seu apoio à inidativa e 
informa que a matéria está também afeta ao 
/Y\inistério dos Transportes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. quero, da 
tnbuna que esta Casa me bfe"rece, faZer chegar 
aos Senhores Ministros Abreu Sodré e Rei
naldo Ta~ares o m~lJ apoio incondiciQnal às 
reivindicações do Governador de Santa Cata
rina, do Prefeito de São Miguel D'Oest<"; e de 
toda a comunidade fronteiriça. 
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Quero também c:onsi9nar o meu elogio es-
pecial ao Sr.José Carlos Zandavali Fiorini, Pre
feito Municipa1 de São Miguel D'Oe-ste, pela 
luta incansável que vem sustentando em prol 
da construção da ponte sobre o rio Peperi-
Guaçu. ~ -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui ex-· 
pressa a me_tr clamor, unido ao de toda a 
comunidade do oeste do Estado Santa Cata
rina, pela rápida construção da ponte sobre 
o rio Peperi-Guaçu; ligando Brasil e Argentina. 

Sr. Presidente e Srs. Sê"lladores, é o que 
tenho a dizer no momento. Muito obrigado 
pela atenção. (Muito bem!) 

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUfAHY MAGAUfÃES (PMDB
, BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, consta que o Poder 
Executivo prepara-se para enviar Mensagem 
ao Congresso Nacional, ittStltuindo a cobrança 
de imposto sobre a ostentação da riqueza. 

Mereceria nossos aplausos se confiássemos 
na ação isenta dos repensáveis pela_execução 
da medida. Se fossem apuradas ostentações 
de riquezas, de quantos se beneficiaram do 
exercício- do poder. -

Sem dúvida, a maior demonstração de os
tentação -de riqueza é o apaieciirieto-de sina[S 
exteriores de riqueza. Mas como falar em os
tentação, justamente quando, abundam as de
núncias de irregularidades em todo o País e 
nenhum caso de corrupção foi levado aos tri
bunais? Não seria oportuno o Governo lançar 
um olhar penetrante sobre sinais exteriores 
de riqueza de aJguns ex-governadores que, 
apesar de só receberem seus vencimentos, 
saíiãm do poder que ocuparam comprando, 
logo em seguida, jomafs e televisão? 

Por que o Presidente José Samey não mobi
liza o Serv'lçci NadonaJ de Informações e a 
Secretaria da Receita FederaJ-ccim 6 ob)etivo 
de avaJiar as condiÇões de vida e existência, 
daqueles que fizeram seu milagre econômico 
individoaJ? 

Poderia, por exemPlo, pedir que esses ór
gãos. auxiliados por auditores competentes, 
analisassem a evolução do património pessoal 
de tantos quantos após o exercício de funções 
executiva passaram a ostentar imenso patri
mônio. 

Que exemplo!.Certamente, aí pescaria o Go
verno não apenas inconveniências, mas até 
criminosos de colarinho branco, praga essa 
inevitãvel em qualquer regime em todas as 
fases da história. 

Mas poderia salvar a honra e dignidade, de 
muitos acusados injustamente, identificando 
os culpados e submetendo-os aos rigores da' 
lei. É isto que a cidadania exige e por isto 
tanto se sensibiliza com os discursos contra 
os "marajás", este símbolo nacional do favOri
tismo. 

Temos. aliás, assistido, nos últimos anos 
inúmeros casos de corrupção_ e advo.cacia ad
miFlistrativas em vários países dO Inundo. 

Recentemente, caíram dois Gabinetes no 
Japão. Presenciamos o IRÃ-GATE fartamente 

notldado pela lmprensa braslleira e que envol
veu gente da mais estreita confiança do Exm• 
Presidente Ronald Regan. Na União Soviética 
a era Brejnev ficou estigmatizada pela Peres
troika como um tempo de corrupção genera
lizada no Estado. O próprio genro do ex-Pre
mier soviético foi condenado. Até mesmo na 
vestal_latino-americana, que renasceu radiante 
das cinzas-do antigo regime de batista -CU
BA-descobrimos que um incorruptível com
batent~ de .:?ierra Mae~tra,_ o General Uçh~ 
era traficante de cocaína! VaJha~nos Deus! E 
verdade que o poder corrompei Aí estão os 
exemplos! Mas em todos os caso-s- citados 
houve justiça. Disntigi.Íi-se, nas sociedades 
respectivas, a diferença especifica já assina
lada po"r Santo Agostinho entre um reino e 
Um bando de ladrões. O primeiro é o império 
da justiça! 

Como se explicar, portanto, que funcioná
rios de carreira ou profissionais remediados 
saiam de funções de Governo com imensas 
fazendas, adubadas à exaustão num processo 
de "lavagem" de dinheiros públicos. Outros 
preferem as consessõ_es de rádios e televisões, 
ou montagem de jornais sem que antes tives
sem sequer os meios para explc:irá-los. Certos 
Prefeitos trocam de baÜTos e residências num 
verd.ideiro acinte à população que os elegeu. 
_Uns poucos Governadores tomam-se donos 
de grandes fortunas num passe de mágíca. 
A verdade é que são exceções mas que a 
impunidade deles lança sobre muitos a sus
peita da sociedade._ 
- -Pfepafã-se~ então~ o Governo para perseguir 
sonegadores e instltu.ir imposto sobre osten
tação _da riqueza? 
-'CoiTi êfêlto, rêcente publicação de a Gazeta 
Mercantil, de 28 de agosto passado;· afuma 
que 30% do PlB é sonegado em evasão fiscal._ 
Rigorosamente, dos 50 milhOes da população 
economicamente ativa só 3,5 milhões reco
lhem impostos; de 1,5 milhão de empresas 
apenas 120 mil recolhem imposto com base 
no lucro, sen~o que 71% desta arrecadação 
concentra-se -em 1 O mil grandes empresas. 
Há, pois, sonegadores. E há, também, ostenM 
tação _de poder e riqueza nas cercanias do 
Governo. · -

É tal a situação no Brasil que não se sábe
se é a arte ,que imita a vida ou a vida que 
se faz em arte. A novela das sete da TV-Glo
bo, "Que Rei Sou Eu", transformou-se em dile
tante anátema ·do poder. A certas alturas do 
enredo, quando um certo conselheiro resolve 
baixar uma lei para punir os sonegadores e 
se defronta com a preplex:idade de um auxiliar, 
trava-se um diálogo simplesmente pânico. 

- Mas Conselheiro, o povo diz que 
os sonegadores e os que se apropriam 
dos bens públfcos, são os próprios memM 
·bras do Cons~ho! 

--Como fazer uma lei contra o Con-
selhO? -

-Ora, responde o COnselheiro, estas 
- - leis não são para nós, mas para o povo ... 

Ora, Sr. Presiderite,- Srs._ Senadores, a lei 
cogitada para os sonegadores e "Luxurientos" 

no Brasil será também apenas para o povo 
brasileiro? - -

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de sexta-feira, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autori@ do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos n9 o§ 69 do art-14, para desincom
patibilização do Presidente da RepúbHca, dos 
GOvenadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
- da ComlssJo Tempórària, favorável ào 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício ·coirêa:- · 

-2~ 
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 38, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
ãrl. 281 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n9 38, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que cria a Secretaria 

.do __ Meiç_A_rrll;2.iel)te, Cíência e Tecnologia e dá 
outras providêndas, tendo 

PARECER, sob n• 175, de 1989, da Co
missão 

- do Disúito Federat pela constituciona
ndade e juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado n<? 163. de 1989-complementar, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
<:ardoso, que defme, na forma da alínea a do 
inciso X do art 155, da Constituição Federal, 
os produtos semi-elaborados que podem ser 
tributados pelos Estados e Distrito Federal 
Quando de sua_exportação para o exterior, tenM 
do 

PARECER, sob n• 169, de I 989, da Comis
são- dr! Assuntos Económicos, favorável ao 
projeto, com Emendas que apresenta de n~ 
I a5-CAE. - -

-4-
Votação, em turno único, do Projeto _de Re

so~ução n9 55, de_ 1989, que autoriza a CompaM 
nh1a do Metropolitano de São Paulo a contratar 
operação de crédito nó valor correspondente, 
em c~s novos~ a 1.135.757,94 BlN,jun
to à CaiXal::conôrtnca Federai,J:endo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 168, da Co
rmssão 

-de Assuntos Económicos. 



Setembro' de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Quinta-feira 7 4657 

-5-
MATÉR!i\A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Ornara n• 177, de 1984 
(n9 2.039/79, na Casa de origem}, que acres
centa parágrafo ao art. 450 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decre
t<J..Lei n" 5.452, de 19 de maio de 1943. 

~·r.-
MA lÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 
Projeto de Lei da Câmara n~" 193, de 1984 

(n9 2.816/80, na Casa de origem), que estabe
lece multa pelo descumprimento do prazo 
previsto no arl 1" da Lei n"' 4.749, de 12 de 
agosto de 1965, que "dispõe sobre o paga
mento da gratificação prevista na Lei rP 4.090, 
de 13 de julho de 1962". 

-7-
MAlÉRIAA SER DECUIRAÓA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~' 201, de 1984 
(n<:~ 2232179, na Casa de origem), que altera 
os arts. 29 e 53 da ConsolidaçAo das Leis 
do Trabalho aprovad~ pelo Decreto-Lei n"' 
5.452, de 19 de maio de 1943, para instituir 
penalidade para os casos de recusa de anota
ç4o na carteira de trabalho e PreVidência Se.. 
dai, 

-8-
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 208, de 1984 
(n9 1.678n9, na Casa de origem), dispositivos 

da Consolidaç~o das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei w .5..352, de 19 de maio 
de 1943. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5!3 
I minutos,) 

ATO DO PRESIDENIE 
N• 225, DE 1989 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso 
da sua competência regímentaJ e regulamen
tar, .em conformidade 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 Pro
cesso n• 007.082/89-4, 

Resolve aposentar, por invalidez, Maria do 
Socorro Saldanha Ramalho, Adjunto Legisla
tivo, Oasse "Especiaf', Referência NS-19, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do art 40, inciso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com OS arts. 428, inciSO ill, 429, inciso Jll, e 
414, § 49, da Resolução SF n9 58, de 1972; 
a:t. 3ço da Resolução SF n<? 155. de 1988, e 
art. 19 da Lei n9 1.050, de 1950, observado 
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 6 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA N• 45, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado FederaJ, 
Oo --USo das suas abibuições regimentais. re
solve; 

Designar Francisco Zenor Teixeira, Técnico 
em Legislaçáo e Orçamento, Sérgio de Otero 
Ribeiro, T&nicO Legislativo, e Juliano Lauro 
da Escóssia Nogueira, Técnico Legislativo, pa
ra, sob a presidência do Primeiro, integrarem 
a Comissão de Inquérito incumbida de apwar 
os fatos constantes dos_ Processos n9

1 

012730/89-o, 012260/89-4 • 612261/89-o. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1989. 
- Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secre
tário. 

PORTARIA N• 37, DE 1989 

O Diretor-geraJ do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições e consideraftdo que a fir .. 
ma COSMOS - Comércio e Representação 
de Artigos para Ex.crit6rios Ltda, com sede 
à CNF 2, lote 9, loja 3, Taguatinga - DF, 
inscrita no CGC sob o n-9 Ó2. 717.452!0001~ 14, 
deixou de fornecer ao Senado Federal os obje .. 
tos contratados de que tratam as Notas de 
Einpenho n;.s 02584-4, emitida em 27.9.88, 
03296-4, emitida em 6. 12.88, e 000383/2, · 
emitida em 23.2.89 (Processos n, 9 • 

011843-88-8, 013665-$8-0 e 000827-$9-4), 
resolve: 

Aplicar à Cosmos- Comércio e Represen-. 
tação de A!tlgo_~ para'Esêrit6rios Ltda, a pena 
de suspensão do direito de licitar e contratar 
com o Senado Feder~, pot um per'iodo de 
seis meses. de acordo com o disposto no iciso' 
UI do art. 73 do Decreto-Lei n"' 2.300, de 1986, 

Senado Federal, 6 de_ setembro de 1989. 
-José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

1-ATADA6•REUNIÃO,EM 8DE 
SETEMBRO DE 1989 

!.l-ABERTuRA 

1.1.1 -Comunicações da Presldên
da 

-Inexistência de quorum para abertura 
da sessão. 

-Prazo para designação, pela Presi
dência, da Comissão incumbida do exame 
da Proposta de Emenda à Constituição n<' 
2189, despachada à publicação nesta opor
tunidade. 

-Designação da Ordem do Dia da pró-
xima sessão. - - -

1.2 -ENCERRAMENTO: 

1.3-EXPEDIENTE DEsPACHADO 

1.3.1 -Proposta de Emenda à 
Constltuição 

-N9 2/89, de aUtoria do Sr. Senador 
Olavo Pires e outros Srs. Senadores, que 
modíficaO § 3~>do art. 4~>doAto das Dispo
sições Coristituciónais Transitórias. 

1.3.2 - Requerimentos 

- N9 465/â9, de autoria do Sr. Senador 
Fernando Heruique Cardoso, solicitando 
licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, no período de 1 O a 16 d_o corrente._ 
-N~' 466/89, de autoria do Sr. Senador 

Albano Franco, solicitando llcença para 

-sUMARIO 

ausentar-se dos trabalhos--da Casa para 
cumprir programa relativo à abertura do 
XXVI Cõnselho "Técnico do Onterfort. a 
realizar-se em Salvador - BA 

2-COMISSÃO DO DISTRITO FE
DERAL 

-Convocação de reunião para o dia 
13-9-89; áS II horas. 

3 -INSM<rrO DE PREVIDêNCIA 
-DOS CONGRESSISTAS 

-Atas de reuniões do Conselho Delibe
rativo. 

-Resoluções n.,.. 7 a 1 O, de 1989. 

4-MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VJCE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

~-COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SOES PERMANEN'IES: 

,..-~-sUMARIO DA A TAl---.-, 
DA 115• SESSÃO, 

REALIZADA EM 22-B-89 

Retlflcação 

Na publicação do Sumário, feita no 
DCN - Seção ll de 23-8-89, página 
n~ 4035, 2' coluna, no 1.2.1-Ofícios 

do Sr. J9 Secretário da Câmara dos 
Deputados; 

Encaminhando à revisão do Senado 
autógrafos dos seguintes proJetas. 

Onde se lê: 

-Projeto ~e Decreto Legislativo no 
14/89 (n9 45!89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o textO do Tratado -

I 
de Assistência Regional para Emergên

. das Alimentares - T AREA., concluído 
com OS Governos da Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Cuba, Equador, Costa Rica, 
Chile, Honduras, México, Paraguai e Ve
nezuela, em_ Caracas, em 8 de abril de 
1988. 

Leia-se: 

-Projeto de. Decreto Legislativo no 
14189 (n9 45/89, na Câmara· dos DepU
tados), que aprova o texto do Trabalho 
de Assistência Regional para Emergên
cias Alimentares- TAREA, concluído 
com os Governos d_a Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Cuba, Equador, Costa Rica, 
Chile, Honduras, México, Panamá, Pe
ru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Ve
nezuela, em Caracas, em 8 de abril de 
1988. - - --
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Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 
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Ata da 6" reunião, em 8 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária da 48~ Legislatura 

Presidéncia do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 9 HORAS. AGiAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SEJYADORES: 

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior ........:. Jarbas 
Passarinho- Ney Maranhão- Lourival Bap
tista - Gerson Camata - Nelson Carneiro 
-Meirn Filho- Mendes Cana1e-José Fo
gaça. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nabor Júnior) -
A Presidência constata que não há número 
regimental em plenário para abertura da ses~ 
são, não podendo esta ser realizada 

Nos termos do § 2~> do art 155 do Regi
mento Interno, a Presidência despachará o ex
pediente que se encontra sobre a mesa, dentre 
o qual figura a Proposta de Emenda à Consti
tuição n'~ 2, de 1989, sujeita às disposições 
específicas constantes do art. 354 e seguintes 
do Regimento Interno. · 

Os Srs. Ude~:es deverão encaminhar à Mesa 
os nomes dos integrantes de suas Bancadas· 
que deverão compor, de acordo com a pro
porcionalidade partidária, a Comissão de 16 
Membros incumbida do exame da matéria. 
Dessa Comissão, que a PresidênCia desigriará 
dentro de 48 horas, deverão fazer parte, pelo 
menos, sete Membros Titulares da Comissão 
de Constituição, Justiça e Odadania. A Comis
são terá o prazo de 30 dias, improrrogáveis, 
para emitir parecer sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Nestas condições, vou encerrar a presente 
reunião, designando para a sessão ordinária 
de segunda-feira a seguinte -

ORDEM DO DIA 

-1-'-

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição n"' 1, de 1989, de 

autoria do Senador Jqã_o Menezes e outros 
senhores Senadores, que altera os prazos esta
belecidos no§ 6~.do art. 14, para desincompa- · 
tibillzação do Presidente da República, dos go
vernadores de Estado, do Distrito Federal e 
dos prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de I 989, 
-da Comissão Temporária, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto venddo dos Senadores Chagas Ro
drigues e Mauódo Corrêa. 

·~2-

PROJETO DE LEI bó DF 
N• 38, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento lntemo.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n9 38, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que cria a Secretaria 
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 175. de I 989 da Comis
são 

,;_Do DistritO Federal, peJa constituciona
lidade e juridicidade, 

-3-

Votação, em turno 'Único, do Projeto de Lei 
do Senado n9 163, de 1989- CorrlpJementar, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
CardoSo, que define, na forma da alínea a do 
inciso X do art 155 da Constituição Federal, 
os produtos semi-elaborados que podein ser 
tributados pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, ten
do 

PARECER, sob n' 169, de 1989, da Co· 
mfssão 

-de Assuntos Ecoriómicos,- fã.voráVel· ao 
projeto, com emendas que apresenta de n~ 
I a 5-CAE. · 

-4-
Votação, em turno únlco, do Projeto de Re

solução n9 55, de 1989_, que autoriza a Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados novos,. a 1.13.5. 757,94 BTN, jun
to à Caixa Económica Federal tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 168, da Co· 
missão -de Assuntos Económicos. 

-5-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 177, de 1 9&4, 
(n9 2.039179, na Casa de origem), que acres~ 
centa parágrafo ao art. 450 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de_ 19 de maio de 1943. 

-6~ 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 193, de 1984 
(n9 2.816/80, na Casa de origem), que estabe
lece multa pelo dêscumprimento do prazo 
previsto no art. }9 da Lei n9 4.749, de 12 de 
agosto de 1965, que "dispõe sobre o paga
mento da gratificação prevista na Lei IT' 4.090, 
de 13 de julho de 1962". · · · 

-7-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Leí da Câmara n9 2Q], de 1984 
(n9 2232n9, na Casa -de origem), que altera 
os arts. 29 e 53 da Ç_onsolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5.452, de 19 de_ maio de 1943, para institUir 
penalidade para os casos de reCl,ISa de ano~
ção na Carteira de Trabalho e Previdência So
cial. 
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-8-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n• 208, de 1984 
(n' 1.678179, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Tra· 
balho, aprovada pelo Decreto--Lei nq 5A52, de 
1~' de maio de 1943. 

-9-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 2Q_9, de 1984 
(rr' 525n9, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do T ra
ba1ho, aprovada pelo Decreto--Lei n' 5.452, de 
1 "~de maio de 1943, na parte relativa ao adfcio
nal de periculosidade, e determina outras pro
vidências. 

-lO-
MATÉRIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 213, de 1984 
(n9 586n9 na Casa de origem), que dispõe 
sobre a concessáo de salário-família aos em
pregados domésticos. 

-li-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n'? 222, de 1984 
(n~" 1.959!79, na Casa de origem), que revoga 
incisos do art. 530 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo DecretQ-Lei n9 

5.452, de 1'9 de maio de 1943. 

-12-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

'Projeto de Lei da Câmara n\0 231. de 
1984-Complementar (n9 232/84, na Casa de 
origem} que dispõe sobre os empregados das 
empresas agroindustriais e agrocomerciais 
que exercem suas atividades no meio rural. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnlor)
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião ás 9 horas _e 30 
minutos.) 

EXPEDIENTE DESPAC/fADO NOS 
1ERMOS DO§ 2• DO ART. 155 DO RE
GIMENTO INTERNO 

PROPOSTA DE EMEI'IDA A 
CONSMUIÇÁO N• 2, DE 1989 

Modifica o § 39 do art. 49 do Aro das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

A5 Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do art 60 da 
Constituição federa) promulgam a Emenda 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias: 

Artigo único. O § 39 do art 49 do Ato das 
Disposições Constltuciona1s Transitórias pa~ 
sa a vigorar com a seguinte tedação: 

"§ 39 Os mandatos dos Governado
res e dos Vlce-Governadores eleitos em 

= 15 de novembro de 1966 terminarão em 
l9dejaneirode 1991". 

Justificação 

0Art.28 da CoilstitUiçãO-Fedeial estabelece 
que a posse do Governador e \!ice-Governador 
de Estado, eleitos a partir de 1990, ocorrerá 
no·-dia 1 ~ de j~meiro do ano subseqüente ao 

- ela realização da eleição. 
Estatui ainda. o mesmo artigo acima men

cionado, que a eleição reaJizar-se-á, admitin
do-se já para o ano que vem, em 3 de outubro, 
se a Emenda for aprovada. 

Ora, realizando-se _a eJeição na data citada, 
o Governador eleito, de acordo_ com a regra 
dO Ato Constitucional-vig_ente, só irá assumir 
o seu cargo 165 (cento._e sessenta e cinco) 
dias após a eleíção o que, convenhamos, é 
um prazo muito dilatado e de_ toda forma in-

- Conveniente. 

Empossando-se no cargo em 1 ~ de janeiro, 
o novo Govemaàõr- disporá de 90 dias, antes 
de assumir o mandato, tempo suficiente para 
asarticulaçóes políticas visando a escolher seu 
Secretariado e organizar os escalões imedia
tos e aSsegurar maioria parlamentar. 

Além disso, coincidindo a posse com o iní
cio do ano civil o empossado não precisará 
efetuar cortes tempestivp_s .em seu plano go
Vernamental, aplicará o orçamento estadual 
em sua plenitude e evitará que o Governador 
substituído, mormente se pertencer à facção 
derrotada nas eleições, dilapide o erário esta
dUal e promova verdadeiros ''Trens dãAiegria" 
no.meando irregularmente como seMdores 
cabos eleitorais e parentes e apadrinhados de 
políticos derrotados. 
- J?oder-se-á objetar que a emenda preconi
zada reduzirá de 75 (setenta e cinco} dias o 
mandato do Governador eleito em 15 de no
vembro de 1986. _É um fato real mas, ao mes
mo tempo um imponderável pois, segundo 
a letra da Carta Magna, se o Governador eleito 
em 1986 não tiver o seu mandato reduzido, 
o eleito em 1990 inevitavelmente o terá. 

Salã-daS-SessÕes, 8 de setembro de 1989. 
_:_-Qlavo Pires-Mário Maia -João Menezes 
~Pompeu de Sousa - Gomes Carvalho -
Raimundo _Lira - Ciulos De'Carli -Maurído 
Corrêa - Leopoldo Peres - lr8puan Costa 
J__@ior- Divaldp Suruagy- Hugo Napoleão 
-Frandsco RoDemberg- Mauro Benevides 
- Ronaldo Aragão - Carlos Patrocínio -
Antônio Luiz .Maya -Meira Filho -Joáo Cal
mon __ Marco Made/ ~ Carlos Alberto -
NeyMaranhão-AureoMeDo-MoísésAbrão 
-Afonso Sancho - Dffceu Carneiro. 

REQUERIMENTO 1'1• 465, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Requelro, nos tennos do disposto no pará

grafo único do art. 13 e no art. 43 do Regi
mento Interno, licença para ausentar-me dos 
trabalhas nesta Casa, no período de 10 a 16 
de setembro próximo. 

Esdareço que essa solicitação visa o atendi
mento- de convite para que eu participe da 
reunião sobre "Estratégias para O- desenvol-

vimento da democracia no Peru e América 
Latina", em Uma, Pefu e do 3\' Coiigresso 
Chileno de Sodologia, em SantiagO do Chile. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
~protestos de eJevada consideração e apre-
ç~ . 

Sala das Sessões, 6 de seterflbro de _1989. 
- Femando Henrique Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 466, DE 1989 

Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Nelson Carneiro 
Solidto a V. Ex' licença para me ausentar 

dos trabalhos do Senado Federal nos dias 11 
e 12 do corrente mês, para cumprir programa 
relativo à abertura do XXVl Conselho Técnico 
do Gnterfort. com a presença do Sr .. Mic;hel 
Hansenn, Diretor Geral da- OIT, a se realizar 
dia 11 deste mês. na cidade de Salvador!BA, 
e no dia 12, referente ao Seminário de Educa
ção de Adultos promovido pelo Departamento 
Nacional do Sesi, _em Macei6/AL.. 

Atenciosas Saudações, 
Sala das Sessóes,_B_de setembro de 1989. 

-Albano Franco. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
CONVOCAÇÃO 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prater de convocar Vossa 
Excelência: para a próxima reunião, a se reali
zar terça-feir-3, dia 13 de setembro, às 11:00 · 
horas, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 8 "cfe ·setembro de 
1989. - Carlos GuUherme Fonseca, Secre
tário da Comissão do DistritO Federal 

18' Reunião, em 13 de setembro de 1989 
PAillA 

Item I - Projeto de Lei do Distrito Federal 
n9 19, de 1989, Estabelece- a eleição di_reta 
dos AdministradoreS Regionais do Distrito Fe
deral, fixa suas atribuições e dá outras provi-
dências. _ . . . 

Autor: Senador Pompeu de Sousa. 
Relator: Senador Francisco Rollernberg. 
Parecer: Contrário ao projeto. 
Conclusãa; Em 22~8-89 a Presidência con

cede vista do processo ao Senador Wilson 
Martins. 

Em 29-8-89, o Senador WilSOn Martins de
volve o proc_esso coffi voto em separado, favo
rável ao projeto quanto ao mérito, por constitu
cional e ju~dico, com_ª emenda supressiva 
que apresen~. _ _ ____ _ 

Item 2-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n. 46, de 1989 Ofício "S" 22, de I 989 (Mensa
gem n. 003, de 28-8-89, na- Origem) Altera 
a redação do artigo 2. da Lei n\0 2, de 30 de 
novembro de 1988, e dá outras providências. 

Autor: Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. 

Relator; Senador Meira Filho. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-

cional e jurídico. -
Item 3-Projeto de Lei do Senado Federal 

n. 13/88 Aprova a alteração da denominação 
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do Banco Regional de Br~sília S/A - BRB, 
dispõe sobre sua participação no capital de 
empresas, e dá outras providências. 

Autor: Poder ExecutiVo: -
Relator: Senador José Paulo Bisol. 
Parecer: Favorável ao Projeto por Constitu

cional e Jurídico. 
Conclusão: Em 15-8-89 a Presidência con

cede vista do Proce_sso ao Senador_ Irapuan 
Costa Júnior. 

Em 24-8-89; o Senador Irapuan Costa Jú
nior devolveu o Processo com voto em sepa
rado, favorável ao Projeto, com as emendas 
suprimindo· o artigo 3 e seu parágrafo único, 
bem como o parágrafo único do artigo 2. 

Item 4 -Anteprojeto de Lei do Distrito Fe
deral. Prolbe privatização de terras e mudan
ças na destinação- do uso dos solos do DF 
até que sejam adotada_s as providências que 
dispõe. 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho. 
Relator: Senador José Pé!.u1o Biso!. 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Item 5 -Representação de Wilson Robson 

Alvarenga contra o Distrito Federal e a Funda
ção Zoobotânica. 

Relator: Senador Leopoldo Peres. 
Pare<::er. Diligência ao Governo do Distrito 

Federal e convocação das autoridades envol
vidas para prestarem dep-oimento em audiên
cia pública. 

II'ISTITUTO DE PREVIDêNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

s• Reunião Ordinária, realizada em 
21 de junho de 1989 

Aos vinte e um dias do mês de junho do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, 
às onze. horas, reuniu-s_e o ConSelho Delibe
rativo do Instituto de Previdência dos Congres
sib - IPC, sob -a presidência do Senhor 
Senador Ruy Bacelar, Presidente. Presente os 
Senhores Conselheiros Senador Chagas Ro
drigues, Deputado Álvaro Vali e, Domingos Ju
venil, Raul Ferraz, Abigail Feifõsa~ Amaury.Mü
ller, Fernando Santana, Carlos Benevides, Si
mão Sessim e os Doutores Jorge Odüon dos 
Anjos, Henrique Uniá. Santos e Edgard Uncoln 
de Proença Rosa e os Tesoureiros Senãdor 
Nabor Júnior e Deputado Aécio de Borba. Ha
vendo número regimental o Presidente deu 
por aberto os trabalhos, colocando em discus
são e votação a Ata da ~união anterior, que 
foi aprovaga por unanimidade. Em seguida, 
o Presidente deu conhecimento ao Conselho" 
da citação de uma açáo judicial interposta pelo 
Deputado Gustavo -de Faria, cOntra o lPC e, 
que este fato precipitava a necessidade da 
contratação de um advqgado, não somente 
para contestar a Ação de Prestação de COntas, 
onde o IPC é tido como réu, bem como para 
patrocinar outras ações de ordem cível e crimi
nal contra os atos irregulares praticados pela 
gestão anterior. Informou ilinda que já fizera 
cantatas com vários proftsSfOnafs em direito, 
citando os nomes dos Doutores Pedro Go-rdi
lho, Edson O"dwyer e Sigmarínga Seixas, di~ 
zendo que estes advogados, por razões diver
sas, não se mostraram interessados em aceitar 

a_ questão do IPC. Finalmente foi procurado 
p'or um advogado, Dr. Leopoldo Cesar Fonte
nele, que independente de ter apresentado um 
Curriculum bastante ilustrado, nos apresentou 
várias fontes de referências, dentre elas cons
táVcini OS námes dos companheiros, Sena
. dor_es_Maur_o_B_e_n_eyjdes e Nabor Júnior, Depu
tado Aédo de Borba, que ouvidos, foram unâ
nimes em ratificar as'" qualidades profissionais, 
reconhecida çompetência e firmeza de caráter 
deste profiSsiOnal. Após essas considerações, 
o Presidente ouviu o Conselho sobre a conve
niênci,a de_ contratar o Dr. LeopoldoFontenele 
para }:íatroi:inar essas lides em <lu<istãO, c:lando 
Conhedmento do valor dos honorários advo
catícios conbinados, _que foi da ordem de 
NCzS 60.000,00-{s-eSse!lta mil cruzados no
VoS), pagoS dã SeQUirite forma: Ncz$ 
30.000,00 (trinta rriil cruzados novoSfno ato 
da assinatura da procuração; Ncz$ 15.000,00 
(quinze mil cruzados novos) çom-30 (trinta) 
dj_as, à contar dessa aSsiriatura e NCz$ 
15.000,00 (quinze lnil cruzados novoS) cõm 
60 (sessenta) dias e mais 3% (três por cento) 
ooPre todo valor ressarcido ao património do 
IPÇ_ resultante da eficácia das ações que o 
mesmo interpuser. Esse perc~ntual poderá 
subir a 10% (dez por cento) quando resulta
rem d~esucWT!l>ê:ncia (condenação judicial de 
honorá.rios) ou cobr_ados por acordo com os 
devedores. Nesses casos, o lPC ficará isento 
do pagamento dos 3% (três por cento) do 
valor ressarcido. O ConSelho aprovou p·oruna
nimidade a necessidade de contratar os servi
ços profissionais desse advogado. Em seguida 
o Presidente apresentou O br. Leopoldo Fon
tenele ao Conselho, solicitando ao mesmo que 
fizesse uma pequena exposiÇão aos presentes 
de como ele atuará em defesa dos interesses 
do IPC. Este profissionaLCOrTieÇou dizendo 
que de imediato, era contestar a AçãO de Pres
tação de Contas interposta pelo Deputado 
Gustavo de Faria contra o IPC e que em linhas 
gerãis os Seus serviços coinpreenderiam o 
cíveis de indenização de danos por ato ilícito 

praticados po'r pessoãs e/ou empresas, a pre
juízo do IPC; representação perante o Minis
tério PúblicO, .iú:ómpanhamento de inquéritos 
policiais, mesmo na qualidade de assistente; 
a_coliip<iiihainentO de ações criminais PrOmo
vidas contra pessoas_ responsáveis por atas 
contra o IPC, nos cãSOS de__correntes da admi
nistração substituída; contestação a ações 
proposta ·por pessoas responsáveis por ates 
prejudicfaís aO [nstituto; execução de provi

·dência perante órgãos da administração públi
ca otrõtitro:S_ ófgãOs relacionadoS c0m o de
senVõlvlritento doS processos em feferêncià 
até final solUção; Wtterposição e acompanha
mento de recursos como Recorrente ou Re
corrido, em qualquer gr'au ou instância. Con
cluindo disse que em linhas gerais seriam es
ses os caminhos a seguir. Nesse momento, 
o Deputado Fernando Santana pediu ao Presi
dente para apressar o curso da pauta, em fun
ção do avançado da hora e que os Deputados 
e Senadoses Conselheiros tinham outras obri
gações. -o Senador Chagas Rodrigues pede 
ao Presidente para fazer constar da Ata, de 
que apresentou sua declaração de bens, aten-

dendo ao que preceitua o Regulamento Bási
co do IPC: O Presidente defere Se"u- pedido, 
dizendo que os outros Conselheiros também 
já o fiz.eram, a exemplo do Dr. Jorge Odilon 
dos Anjos, Deputado Amaury Müller, Senador 
Nabor Júnior, Deputado Simão Sessim, Sena
dor Afonso Sancho, Deputado Álvaro Valle, 
Deputado Aédo de Borba, Senador Affonso 
Carrtai'gõ, Deputada Abigail Feitosa, Deputa
do DomingosJuv:enil, Deputado Cid Carvalho, 
Senador Moisés Abrão, Doutor Edgard Lin
coln de Proença Rosa e Doutor Henrique Lima 
Santos. Dandq continuiCtade à pauta dos tra
balhos, o Presidente distribuiu os seguintes 
processos: ao ConSelheiro Doutor Jorge Odi
ion dos Anjos o processo de concessão de 
auxílfo-doença de Ubaldo Barem (n? 482/89), 
que deu parecer pelo deferimento; a:o Conse
lheiro Deputado Raul Ferraz o processo de 
revisão do Cálculo de pecúlio parlamentar de 
Gertrud Schwantes_ (n(448/89}, que deu pare
cer pelo deferimento._ COiocãdos em discus
são os processos, foram aprovados por unani
midade. O Presidente distribuiu, também, para 
o Deputado Raul Ferraz o processo de solicita
çãtr de continuidade de contribuições corilo 
funcionário, de Ronaldo Ferreira Dias 
(140/89), Cfue deu parecer pelo indeferimento, 
uma vez que o mendonado segurado havia 
se aposentado. Colocado o processo em dis
cussãõ, o P':lfeCer pelo indeferimento foi apro
vado por unanirriJaade. Foram ainda,.aprecia
dos e aprovados, os processos de filiação ao 
IPC, dos seguinteS servidores: Rachel Eüza Co
llins CaiTtpedelli _(?64/89J, .JOãO Põlícena -Rosa 
Netto (244/89)4 aaudomirO Jacobina da Silva 
(386189), Áurea Lúcia Maia Queiroz ( 1416/88), 
Agact Henrique da Silva (240/89), Adriano 
Laurentino de Araújo (375/89), Antonio Oine
gue Gomes Pereira Filho (374/89), Márcio Di
mas Estevei: Duarte (378/89), Joel MáriO -da 
Silva, (361 /89), José Elias úoriles de Almefda 
(328/89), Sueli de Souza (393/8_9), Kãiiã Cris
tina Diãs {344/89),_ Jorge Miguel do Bc:~infun 
(212/89): Fraricisca Maria Darltã-s~342/ã9), 
Angela Maria Fontes de Oliveira Rocha 
(323189), Frani:isc_o Segundo (327/89), Fran: 
cisco 'Macena do NascimentO (228/89), Luiz 
Gonzaga Temporal Filho (235/89), Francisco 
Justino da Rocha (326/89), Rogéria Sueli dos 
Santos_Eacbeco (293/89), FrãnCiSCa-Tãnia 
N_orões (343/89), Júlio Werner Pe_drosa 
(40Z/89), Constantin Metaxa Kladis (302/89), 
Renzo Viggiano (29418-9), !Saber tris~a Pe
reira da Silva (357/89), Neide ReiS -Andrade 
(362/89), Ciáuffio- AUgusto A velar Freíre San
tana (360(89), Robertino de Arruda Pinto 
(364/89), Carlos Alberto Rodrigues Santos 
(387 189 e Franklin Soares de Araújo (365'189), 
Nada mais havendo _a tratar, o Presidenté en
cerroU a- ieunião às quatorze- horas e quinze 
minutos. E, para constar, eu Pedro AfVes--de~--
Freitas, Secretário, -'c:~.vrei a presente Ata que, 
após liC:ia e aproVada: Será assinada· pelo Se
nhor Presidente e demais Conselheiros. Ruy 
Bacelar-Presidente Coilseiheiro$: Deputado 
Sim!Jo SeSsim- D~putac_lo DomirigosJuVimd 
- Dr. Henrique Lima SantOs - Dr. Joi-ge 
Odilon dos Anjos - Deputado Raul Ferraz 
-Deputado Carlos Berievides. 
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6~ Reunião Ordinária reaUzada em 
9 de agosto de 1989 

Aos naves dias do mês de agosto _do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 
onze horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos Cong~essitas 
- IPC, sob a presidência do Senhor Sendor 
Ruy Bacelar, Presidente, e com a presença 
dos Senhores Conselheiros Senador Chagas 
Rodrigues, Deputados Fernando Santana, 
Carlos Benevides, Abigail Feitosa, Simão Ses
sim, Doutor Jorge Odüçm dos, Anjo~ e dos 
TesoUreiros Seni:tdor Nabor Júnior e Depu
tado Aécio de Borba. Verificado o quorum re
gimental, o Presidente de<:larou aberto os tra
balhos, designando o SecretáriÓ para proce
der a leitura da Ata da reunião anterior. Após 
lida, a Ata foi discutida e aprovada. Com a 
paJavra o primeiro Conselheiio inscrito, Depu
tado Fernando Santana, propõe que todas as 
resoluções aprovadas durante esta gestão, se
jam distribuídas cópias, com todos os mem
bros do Conselho. O Senador CliagaS Rodri
gues solicitou ao Presidente para mandar co
municar por carta, aos pensionistas que ainda 
não tinham recebido suas penSÕes. que em 
virtude da substituição do Banestes pelo Ban
co do Brasil Como Banco pagador, houve uma 
certa demora para aqueles que recebem em 
outros Bancos, mas que a partir do próximo 
mês este problema se normalizaria. O Presi
dente informou que esta providência já estava 
sendo adotada. Em seguida o Presidente deu 
conhecimento ao ConseJho que, através da 
Portaria n"" 1189, criou uma ComissãO Especial 
de Trabalho, formada com pessoal da Casa, 
com o fim de proceder estudos, adequando 
a legislação deste 6rgão à realidade atuaJ, bem 
como promover Uma· artális_e atuarial geral e 
reestruturação adminsJtrativa do IPC. Em se
guida, o Presidente propôs ao ConSelho, con
signar na legisJação e no Regulam~_nto Básico 
do IPC, -um instrumento em caráter obriga
tório, determinando que ao final de cada admi
nistração seja reallzada uma auditoria, com 
o fim de dar wna certa tranquilidade à admi
nistração que vai chegar. Essa proposta foi 
díscutida e aprovada por unanimidade. Em 
seguida, o Presidente deu conhecimento" da 
Sentença da Juiza Doutora SeJene Maria de 
Almeida, que acatando os termos da contes
tação elaborada pelo advogado contratado pe
lo IPC, Doutor Leopoldo Cesai" Fontenele, jul
gou extinta a Ação de Prestação de Contas 
de autoria do De(1utado Gustavo de Faria, de
terminando o arquivamento_ do processo. O 
Deputado Fernando Santana perguntou ao 
Presidente sobre o rastreamento dos docu
mentos levantados pela nossa auditoria junto 
ao Banco Central. O Presidente respondeu 
que já estava perseguindo esse objetivo e, que 
tem ·peclido à Comissão de Valores Mobiliários 
- 0/M, cópia do relatório sobre o caso das 
debêntures. Continuando, o Presidente deu 
conhecimento ao Conselho da Ação de In
constitucionalidade que está sendo movida 
contra o IPC, pela Associação Brasileira ~e 
Defesa do O da dão -Abradec, do Rio Grande 
do Sul, que esta era mais uma preocupação 

para a administração do lnstituto e, que algu
mas providências preliminares já estavam sen
do adotadas, para falar sobre este assunto es
tava aqui o ex-Deputado Josias Leite, que é 
o advogado da Associação dos ex-Parlamen
tares, que vai nos fazer uma exposição sobre 
esta Ação. COm a palavra o ex-Deputado Jo
sias Leite, começou citando o_art 103 da nova 
Carta que criou _a ação direta de inconStitucio
nãJidade "'o Supremo Tribunal Federal. Disse 
que tão logo conheceu este fato, trouxe cópia 
da inicial ao Presidente do IPC e aos Presi
de_ntes das duas Casas do Congresso Nacio
nal. Informou que ações similares já estavam 
em -curso no Supremo, sendo uma relativa 
a Caixa Parlamentar do Rio Grande do Sul, 
pela mesma autora da nossa e outra contra 
a Carteira Parlamentar de São Paulo, proposta 
por um deputado estadual. Disse que o perigo 
que o IPC cor.re, é em função ãO despacho 
conferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence, 
que acolheu a ação contra o Instituto, pedindo 
informações à Procuradoria Geral da Repú
blica para falar como advogado geral e depois 
como Ministério Público. Disse que já era hora 
do IPC procurar meio de defesa, conforme 
já tinha conversado com o Senador Presidente 
do IPC, sendo esta uma situação muito séria 
e que deveria ter atenções especiais que o 
caso requer. O Presidente informou ao Conse
lho que já havia tomado __ algumas providên
cias, dentre as quais, cantata com o ex-Mi
nistro _ _)(~vier de Albuquerque, que está estu
dando o problema, ficando de se manifestar 
sobre ele até a próxima -semana. Em seguida, 
passou-se a apreciação da pauta e o Presi
dente submete à cliscussão e aprovação do 
Conselho Deliberativo quatro Projetas de Re
soluções, sendo que o primeiro dispõe sobre 
reajsute das pensões dos segurados obriga
tórios e SeuS-beneficiários, o segundo dispõe 
sobre reajuste das pensões dos segurados fa
en~Jiçi6_r10s, o terceiro dispõe sobre o reajuste 
das gratificações dos servidores à disPosição 
do Instituto de Previdência dos Congressistas 
-IPC e-o-qõarto regulamenta a concessão 
de empréstimos aos segurados do IPC. Após 
discussão os projetas sAo aprovados por una
nimidade, transformando-se, respectivamen
te, nas Resoluções números sete, oito, nove 
e dez, todas do ano em curso, que serão publi
cadas à parte. Em continuação, o Presidente 
distribuiu os seguintes processos: a) de con
cessão de auXIlio-doença: ao Conselheiro 
Doutor Jorge Odilon dQs Anjos os processos 
de: Bianor Antunes de _Siqueira (n9 468/89), 
Antônio Gomes da -Rocha (n"" 479/89), Bene
dito Afonso de Araújo (n"" 498/89),'Sonia)~-\aria 
Bastos Zaire (n9 520/89), Ruy Brito de Oliveira 
Pedrosa (n9 523/89) e Marcos Guimarães de 
Cerqueira Lima (n9 500/89). todos os proces
sos tiveram pareceres pelo deferimento; b) de 
concessi§o de pensão a segurado facuJtativo: 
ao Conselheiro Doutor Henrique Uma Santos 
os processo de: Edson Sant'Anna Vieira (n9 

336/89), Déa Maria da Cunha PeiXoto (n"" 
347/89), Antonio Walter de_souza Freitas (n~ 
368/89), Paulá Leal de Meirelles_ (n9 369189), 
Maria Carolina Funk Monteiro da Cruz (n9 

460/89), Iracema Durães do Carmo (n"" 

117/89) e Elsa Tschiedel Sá (n9 205/89)~ To
dos tiveram pareceres pelo deferimento. Ainda 
de concessão de pensão a segurado faculta
tivo: ao Conselheiro Doutor Jorge Odilon dos 
Anjos os processos de: João MarciaJ Tramm 
(n• 400189), Romeu Arruda (n• 413189), Jair 
Alves Soares (n"" 41W89), Maria Borges (n"" 
423/89), Oaudio Vital Rebouças Lacerda (n9 
440/89), Haydea Pires (n• 443/89), Salomão 
Felix de Uma (n"" 489/89), Jair Abrantes (n"" 
490189), Paolo Orlando Piacesi (n' 363189), 
Geraldo da Silva (n~ 353/89), "JOão Neirelli Fi
lho (n"" 348/89) e Aluisio-Rodrigues Lobato 
(n9 399/89). Todos com pareceres pelo deferi
mento. Colocados -em discussão os proces
sos, foram todos aprovados por unanimidade. 
Foram ainda, apreciados e aprovados, os pro
céSsOS7de fiUzaçáo ao IPC, dos seguintes servi
dores: Raimundo Bezerra Assunção Costa (nQ 
164/89), Humberto Mareio de Almeida (n9 
183/89), Antonio Amiiridio Pinto Garcia (n"" 
197/89), Fabio Andre Pinto e Silva (n' 211189, 
Maria Oldemia Andrade Lobo Filha (n"" 
207/89), Honorato da Silva Soares_(n9 
1867/88), Maiiã do Socorro Araujo (n9 
195/89). Nelda Mendonça Raulino (n' 775189), 
üliane Stolle Fagundes (n9 182189), Antonio 
da Silva Araujo (n9 163189), Lourival Jatobá 
de Araújo (n"" f92/89), Lourival Nobre de Car
valho (n' 031/89), Waldeci Maria da Silva (n• 
172189), Andrea de Castro Rego Milet (n' 
188/89), José Neves (n• 039189), Frederico 
Augusto Rondon Neto -(n"" r79/89), José 
Eduardo-SobraJ Rolemberg (n9 198/89), Ger
cina das Dores Pereira (n9 231/89), Maria do 
Carmo Castellani Camargo (ri'~233/89), Sonia 
li),polito Lichtsztejn (n• 258/89), Antonio Lo· 
pes de Morais (n9 157/89), Edgar de Souza 
Araújo Filho (n"" 234/89), Mônica da Cunha 
Bessada Uon (n"" 156/89)~_\IWlliE!rme Rangel 
de J. Barros (n" 305189), Martha Maria Nunes 
(n• 1807/88), Ulia de Souza Brito (n• 133/89), 
Antonio Severino" do Nascimento Neto (n"" 
248/89),_ Dagmar Pa_raguassu Bast.os (n9 
249189), Cicero Gomes Pereira (n• 280189), 
eJ.eífersonAug~sto de Figueiredo (i1~ 143/89). 
Prosseguindo, o Senhor _Presidente subm_ete 
a "c$fe.Cfãção do Conselho o processo do De
putado Maquito Vilela (n"" 494/89), que requer 
desligamento do IPC. O processo já se encori-
tra devidamente instruído e com parecer do 
Consultor Jutidico, pelo indeferimento. Exa
minado o proc-essà, todos os COnselheiros vo
tam pelo indeferimento nos termos do men
cionado_ parec:er, ao_gual subscrevem. Nada 
mais hãvendo a tratar, o Presidente encerrou 
a reunião às quatorze horas e quinze minutos. 
E, para constar, eu, Pedro AJves de Freitas, 
Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida 
e aprovada, será ~inad_a pelo Senhor Presi
dente e demais Conselheiros. - Presidente, 
Senador Ruy Bacelar- Conselheiros: Depu
tado Simã_o Sesslm -Dr. Jorge Odilon dos 
AnjOs - Deputdo Carlos Benevides. 

RESOLaÇÃO N• 711989 

Reaj'usti:l os atuals valores das pensões
concedidas pelo Instituto de Previdência 
dos Congressisti:ls -IPC, aos segurados 



4664 Sébado 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOI'iAL (Seção 11) Setembro de 1989 

obn"gat6rioS e SéiiSii!Sjji!!ctivos beneficiá
rios. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas -IPC, nos termos 
do art. 43 da Lei nç _7.087, de 29 de dezembro 
de 1982, a1terado pelo art. 19 da Leí n9 7.586, 
de 6 de janeiro de _ _I987, ~tendo em vista 
os Atos n9 1 O e n" 138, respectivamente, da 
Comissão Díretora do Senado Federal e da 
Mesa da Câmara_ dos Deputados, ambos de 
1989, considerando as disposições do Decre~ 
to Legislativo n" 72, de 1" de dezembro de 
1988, e, considerando, ainda, o disposto na 
Medida Provisória n' 73, de 21 de junho de 
1989, publicada no Diário Oficial da Onião 
de 22 de junho de 1989, resolve: 

Art. 19 Os atuais valores das pensões con
cedidas pelo Instltuto de Previdência dos Con
gressistas - IPC aos segurados obrigatórios 
e seus respectivos beneficiários, resultantes da 
aplicação da Resolução n9 _4/1969 do Conse
lho Deliberativo, ficam, na forma autorizada 
pelo arl ,29 da Medida Provisória n9 73, de 
1989, reajustados em 37,24% (trinta e sete 
vírgula vinte e quatro por cento), a partir de 
1' de julho de 1989. " 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 9 de agosto de 1989.-Ruy Bace
lar Presidente, AbigaU Feitosa - Simão Ses
sim- Chagas Rodrigues-Jorge Odilon dos 
Anjos- Carlos Benevides, Conselheiros. 

RESOLUÇÃO ri• 8/1989 

Reajusta os aluais Valores das pensões 
concedkfas pelo Instituto de Previdência 
dos Congressistas -IPC, aos segurados 
facultativos e seus respectivos beneficiá
rios. 

O COnSelho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas -lPC, nos termos 
do art. 43 da Lei n"' 7.087, de 29 de dezembro 
de 1982, alterado pelo art. 19 da Lei n!' 7 586, 
de 6 de janeiro de 1987, -e tendo em vista 
os Atas n"' 18 e n"' 138, resPectivamente, da 
Comissão Diretora do Senado Federal e da 
Mesa da Câmara dos Deputados, ambos de 
1989, coriSiderando o disposto na Medida Pro
visória n9 73, de 21 de junho de 1989; publi
cada no Diário O !ida/ da União de 22 de_junho 
de 1989, resolve: 

Art 19 Os atuais va1ores das pensões con
cedidas pelo Instituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC aos_ segurados facultativos 
e seus respectivos beneficiários, resultantes da 
aplicação da Resolução n9 5/1989 do Canse· 
lho Deliberativo, ficam, na fonna autorizada 
pelo art 29 da Medida Provisória n~ 73, de 

1989, rájustados em 37,24% (trinta e sete vír~ 
gula vinte e quatro- por cento), a Partir de }9 

de julho de 1989. 
Art. 29 Esta i-eSolução entra em vigor na 

data de suéfpublicação. 
Art. 3ç Revogam~se as disposições em 

contrário. 
Brasília, 9 de agosto de 1989. - Ruy Bace-

lar, Presidente - Abigm1 Feitosa - Simão 
Sessim- Chasjiis ROdrigues -Jorge OdUon 
dos .Anjos- Carlos Benevides, Conselheiros. 

RESOLUÇÃO 1'1• 9/1989 

Reajusta os aluais valores da gratifica
ção dos servidores à disposição -do Insti
tuto de Previdência dos Congressistas
IPC. ~ 

O-Conselho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas- IPC, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IX do arl 
12 da Lei n"' 7.087, de 29- de dezembro de 
1982, e considerando o que estabelece o art 
5• da Resoluçáo n' 7/19.86 - IPC , de 30 
de outubro de 1986, considerando, ainda, o 
disposto na Medida Provisória n"' _73, de 21 
de junho de 1989, publicada no Diário Oficial 
da União de 22 de junho de 1989, resolve: 

Art. 1 ç Os atuais vãlores da gratificação 
concedida aos servidores à disposição do Ins
tituto de Previdência dOs ~Congressistas- IPC, 
resultantes da aplicação da Resolução n~ 
6/1989 do Conselho Deliberativo, ficam, na 
forma estabelecida pelo art. 29 da Medida Pro
visória n~ 73, de 1989, reajustados em 37,24% 
(trinta e sete vírgula vinte e quatro por cento), 
a partir de 19 de julho de 1989. -

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

An. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasijia, 9 de agosto de 1989. - Ruy Bace
lar, Presiçlente, AbigaUFeitosa- Simão Ses
sim_- Chagas_Rodrigues -Jorge Odilon dos 
Anjos - Carlos Behetiides, Conselheiros. 

RESOLUÇÃO 1'1• 10/89 

RegulameJJta a Cqhcess§o de Emprés
timos do IPC aOs seus segurados. 

O ConSelho Deliberativo do Instituto de Pre
vidêrida~dos Congressistas -IPC, no uso de 
suas atribuições, resolve: 

Art. 1 ç A carteira de empréstimos do lPC 
fica autorizada a ctmc:eder empréstimos após 
a verificação de disponibilidade de caixa, con
siderada a reserva para pagamento di:'. folha 
de pensionistas. 

Af:t. 29 Poderão sOlicitar empréstimo na 
condição de seguradoS do IPC: 
I-Os pari ementares em exercício; 
D--Os servidores do Senado Federal e de 

seus órgãos supervisionados e da Câmara dos 

Deputados pertecentes, em _caráter efetivo, ao 
Oua:dro e à Tábela permanentes; -

III-Os pensionistas~ IP~·-
Art. 39 A margem consignável do segu

rado pensionista, para averbação em folha de 
pagamento de pensões do IPC, será de 30% 
(trinta por cento} do valor da pensão respec-
tativa. --- - --

Art 49 Os emPféstímoS Conce_did.os pelo 
IPC obedecerão ainda aos seguirites critérios: 

I -ModaDdildei Averbação em folha de pa
qamento, de acordo com as n9nnas vigentes; 

n -Prazo: 12 (doze) me~s, com direito a 
reforma após o pagamento de, no minimo, 
06 (seis) prestações; 

m -Amortização: 12 (doze) parcelas men
sais e consecutivas; 

IV- Va'lor. Máximo de cada emPréstimo é 
de NCz$ 5.004,00 (cinco mil e quatro cruzados 
novos), obedecida a margem consignação em 
vigor para cada segurado. O valor mínimo de 
cada empréstimo é de NCz$ 300,00 (trezentos 
cruzados novos); 

V -Encargos: 
a)_ o mutuário pagará correção monetária 

sobre o montante emprestado, aplicando-se, 
mensalmente, um índice igual a 80% (oitenta 
por centÕ) dó rendimento da, caderneta- de 
poupança; 

b) será cobrado 0,5 (meio por _cento) sobre 
o valor inicial do empréstimo, -destinado ao 
Fundo AssistenciaJ.do IPC;. 

c) a_ reforma ou quitação_ ~ntecipada do 
empréstimo, após as 06 (seis) primeiras pres
tações, ficará condicionada ao pagamento da 
metade do valor dos encargos a vencer, consi
derando-se, para efeito de cálculo, a correç~ 
vigente à data da quitação. 

VI- Condições Gerais.: _ _ _ 
a) a primeira ambrtiza.ção deverá ocorer, 

no máxímo, dentro de 30 (trinta) dias após 
a data do recebimento_ do empréstimo; 

b) o cOntrato que ultrapassar o prazo esti
pulado, sofrerá o cálculo adidonal referente 
aos dias excedidos, deduzindo-se este valor 
do líquido a receber; 

<:) o mutuário que desejar desfazer o VÚlcu
lo de segurado do IPC:, s6 poderá fazê-lo me
diante total quitação do seu empréstimo. 

Art 59 Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Conselho Deberativo. 

Art., __ 69 Esta Resoblção e_!ltra em. vigor a 
partir de sua promulgação. 

Art. 7" Fica revogada a Resolução n9 01, 
de 1.988 e demais disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1989. 
-Presidente Senador .Rui Bacelar- Cqns_e
lheiros: DeputadoAmawy MüUer- Deputado 
Rau/Ferraz -_Deputado Simão Sessim- Dr. 
Jorge OdiJion dos An]os- Dr. Edgar Lincon 
de Proellça Rosa - Deputado Dom/JJgos Ju
venil-: !)r. Henrique lima Santos~ Deputado 
CarlOs Benevides. 
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ANO XlJV- 1;'1• i 15 1ERÇA·FEIRA, 12 DE SE'fEMBR<? DE ~989 BRASÍLIA- DF. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 127• SESSAO, EM 11 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1-Mensagem do Senhor Pre· 
slclente da República 

- N'~ 183/89 (n9 514/89, na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

1.2.2- Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- Nç$ 80 e 81/89-Df (n91 6i3 e 69/89, 
na origem), restituindo autógrafos de pro· 
jetos de lei sancionados. 

1.2.3 -Parecer 

-Sobre anteprojeto de lei do Distrito 
Federal que "dispõe sobre a criação de 
Escola Técnica Regional de Taguatinga 
(Região Administrativa UI)", que conclui pe
la apresentação do Projeto-de Lei do DF 
n' 50, de 1989. · 

1.2A-Comunicações da Pres.ldên· 
da 

· -Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n9 50/89,1ido ante
riormente. 

-Recebimento da Mensagem n~ 
182189 (n' 500189, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita 
autorização para que o Governo do Estado 
do Piauí possa emitir, mediante registro 
no Banco Central do"Brasil, Letras Fman
ceiras do Tesouro do Estado do Piauí 
(LFll'l). 

SUMÁRIO 
1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO- Defesa 
da garantia e manutenção de recursos pa
ra o "Projeto São Vicente". 

~ SENADOR MÁRIO MAV\ - Comentá
rios sobre noticiário dos jornais a respeito 
das pesquisas eleitorais. 

SENADOR RONAJ'i TfTO- Criação da 
UniVersidade de Alfenas-MG. Prazo parare
colhimento do Fundo de Garantia do Tem

~ ~pode Serviço-FGTS. 

1.2.6- Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 78189-Df (n' 7W89-GAG, na aO
gem), submetendo à deliberação do Sena
doFederal o Projeto de Lei do DFnç51/89, 
que ratifica e mantém o Fundo de Desen
volvimento do Distrito_ Federal- FONDE
FE, e dá outras providêhcias. 

-N' 79189-Df (n' 71189-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n~ 52/89, 
que extingue e dia Regionais de Ensino 

- rlà-Fundação Educacional do Distrito Fe-
deral e dá outras providências. 

1.2.7- Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
aos _Projetes de Lei do DF n~s 51 e 52/89, 
lidos anteriormente. 

1.2.8- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 264/89, 
de autoria do Senador Gerson Camata, 
que dá nova redação ao § 39 do art. 36 
da Lei nç 7 .800, de 1 O de julho de 1989. 

-Projeto de Lei do Senado n9 265/89, 
de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 

que dispõe sobre as Comissões Parlamen
tares de Inquérito. 

-Projeto de Lei do Senado n? 266/89.~ 
de autoria do Senador Ronan Tito, que 
cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária 
(ATA) e-dá outras providências. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Emenda à Constituição n? 1, de 1989, 
de autoria do Senador João Menezes e 
outros senhores Senadores, que altera os 
prazos estabelecidos no § 6~ do art. 14, 
para desincompatibilização do Presidente 
da República,_ dos governadores de Esta
do, do Distljto Federal e dos prefeitos. Vo
taç6o adiada para a sessão seguinte nos 
termos regimentais. -~ 

Projeto de Lei do DF 'n9 -38. de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que cria a Secretariâ do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providências·, Votação adiãda para a ses
são seguinte nos termos regimentais. 

Projeto de Lei do Senádo n9 163, de 
1989-ComPiementar, de autoria- do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que defi
ne, na forma da alínea a do Inciso X do 
Art. 155, da COnstituição Federal, os pro
dutos semi-elaborados que podem ser tri
butados pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior. 
Votação adiada para a sessão seguinte nos 
termos regimentais. 

Projeto -de Resolução n? 55, de 1989, 
que autoriza a Companhia do Metropoli
tan_o de São' Paulo ~ çontratar operação 
de crédito no- valor correspondente, em 
cruzados novos, a 1.135:757,94 BTN,Jiill
to à Caixa Ecohômlca FederaL Votação 
adiada para a sessão seguinte nos termos 
regimentais. -
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSt DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Projeto de Lei da Câmara nl' 177, de 
1984 (n' 2.039179, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 450 da 
Consolidação das le[s do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n01- 5.452, de }9 de 
maio de 1943. Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara nç 193, de 
1984 (n9 2.816/80, na Casa de origem), 
que estabelece multa pelo descumprimen
to _c_:l_q__pf~_preyistQ oo art. P d2.! Lei n9 

4.749, de 12 de agosto de 1965, que "dis
põe sobre o pagamento' da gratificação 
prevista na Lei n" 4.090, de 13 de julho 
de 1962". Declarado prejudicado. Ao Ar
qujvo. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 201, de 
!984 (n' 2.232179, na Càsa de origem), 
que altera os arts. 29 e 53 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n<~ 5A52, de 1~' de mato de 1943, 
para instituir penalidade para os casos de 
recusa de anotação na Carteira de Traba
lho e Previdência Social. Declarado preju
dicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 208, de 
1984·(n<~ t67Bn9,·na CaSa de origem), 
que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lein'~ 5.452, de }9 de maio de 1943. 
Declarado pteyudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câm.ai"a n" 209, de 
1984 (n<~ 525n9, na Casa de origem), que 
altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5A52, de }9 de maio de 1943, 
na parte relativa ao adicional de periculo
sidade, e determina outras providências. 
Declarado Pr~udicado. ~~ ~quivo. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEDERAL 

OÚ.IIIO 00 CONGIIESSO NACIONAL 
Impresso sob • responub•lldo~de cü Mesa do Senado Feder•' 

ASSINATURAS 

Semestral ···············-··--·-····--········~·--.. ·---·-·-," NC~z$ ]7,04. 

E•emplar Avulso ................ '".c .................. ~-"-~· NCz$ 0,!1 

Tiragem: 2.200-exemptares. 

Projeto de Lei da Câmara_ n" _213, de 
1984 (n9 586n9, na Casa de Origem), que 
dispõe sobre a concessão de salário-fa
mma aos empregados domésticos.' Decla
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 222, de 
1984 (n9 1.959n9, na Casa de origem), 
que revoga incisos do art 530 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei ~ 5.452, de 19 de maio de 
1943, Dec_kuodo prejudicado. Ao ,A.rq>.Jivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 231, de 
1984-Complementar (n~ 232/84, na Casa 
de origem), que dispõe- sobre os empre
gados das empresas agroindustrlais e 
agrocomercJais que exercem suas ativida
~es no melo rural. D_edarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

-'- 1.3.1-Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR AFONSO SANCHO- Ne
cessidade de tratamento diferente para as 
microempresas. 

·- ---

1.3.2 - Comunicação da Presidên
cia 

-Referente a não-designação da Or
dem do Dia da próxima sessáo, em virtude 
da realização de sessão especial destinada 
a homenagear a passagem do sesquicen
tenário do nascimento de Joaquim Maria 
Machado de Assis. 

1.4 -ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO AI'ITERIOR 

- Do Sr. Senador Divaldo Suruagy, pro
ferido na sessão de 30-8--89. 

3-ATO DO PRESIDEI'ITE DO SE
i'IADO fEDERAL 

- N• 226, de 1989. 

4- DIRETORJA GERALDO SENA· 
DO FEDERAL 

- Extratos de contratos n91 45 e 46/89 

5-SECRETARIA GERAL DA ME
SA 

. 

SENADOR LOURIVAL BAP77STA -
Homenagem de pesar pelo faledmento do 
General Rubem Car_Ios Ludwig. 

SENADORCIDSABÓ!ADECARVALHO 
- 2()9 antversário das ati.Vidades jornalís
ticas do Sr. José Maria Melo. 

- Resenha das matérias apredadas de 
1• a 31 de agosto de 1989. · · . 

SENADOR7''RANCÍSCO ROLL.Efti-. 
BERG- Priricíp'io éOTtstitucional que via
biliza a -reduçãO proQressiva das desigual
dades regionais, designando 3% da arre
cadação do JPI para financiamento do setor 
produtivo do semi-árido da Região Nor
de:lte. 

6-ATASDE COMISSÕES 

7-MESA DJRETORA 

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMAI'IEI'ITES 
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Ata da 127"' Sessão, em 11 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 
ACHAM-5E PRESENTE$ OS SRS. SE· 
NADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres -Jarbas Passarinho-Alexandre Cos
ta - Chagas Rodrigues - Afonso Sancho 
- Ney Maranhão --Teotônlo Vilela Filho
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista -
João Calmon - Alfredo Campos - Ronan 
Tito - Mauro Borges - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho -Jorge Bomhausen- Carlos 
Chia~ellL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 19 Srs. Sen-adores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1'~ Secretádo irá proceder à-le-itura 
do Expediente. 

É Udo o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA 

Restituindo autógrafos de Projeto de 
Lei sandonado: 

N9 183/89 (n~> 514/89, na origem), de 8 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei de Con
versão n~> 19, de 1989, que' frxa o efetivo da 
Polícia Militar de Roraima. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .815, 
de 8 de setembro de 1989). 

DO GOVERNADOR DO DISTRITO FE
DERAL 

Restituindo autógrafos de Projetas de 
LeJ sandonados: 

N9 80/89-DF (n9 68/89, na- orlgeln), de- 6 . 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF· 
n9 39, de f989, que dispõe sobre a política 
salarial dos servidores cMs da Administração 
Direta, das Autarquias e das Fundações Públi
cas do Distrito Federal e dá outras-Providên
cias. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 38, 
de 6 de setembro de 1989). 

N• 81/89-I;)F (11' 69/89, na origem), de 6 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do PF 
n"' 15; de 1989, que dispõe sobre a criação 
da Carreira Ftsealização e lnspeção, seus res
pectivos cargos, faxação dos valores de seus 
vencimentos e dá outras providências. 

(ProjetO que -Se transformou na lei n9 39, 
de 6 de setembro de 1989). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

~ ~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
:-Sobre a mesa, expediente que vai ser lido 
pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

Da Comissão do DF 

Sobre o Anteprojeto de Lei do Distrito 
Federal que ''dispõe sobre a criação de 
EsCola Técnica Regional de Taguatinga 
(Região Administrativa UI)': 

Relator: Senador Irapuan Costa Júnior 
Trata-se de um anteprojeto encaminhado 

de acordo com os termos do parágrafo único 
do art. 2~' da Resolução do Senado Federal 
de n~ 157, de lç de novembro de 1988, a 
qual, em seu art. 89, determina ser compe
tência desta Comissão o exame preliminar da 
matéria e a decisão sobre ~a tramitação. 

A proposição é de autoria do ilustre Depu
tado Francisco Carneiro, da bancada do Dis
trito Federal, e tem como objetivo "a criação 
de Escola Técnica Regional de Taguatinga". 

Apesar de nos eximirmos de uma análise 
mais acurada tanto do mérito quanto da cons
tltucionaJtdade e da juridicidade da proposi
ção, e de nos atermos exclusivamente à com
petência preliminar da Comissão do Distrito 
Federal a respeito da matéria, consideramos 
oportuno o seu debate nesta Casa e não ve
mos óbices legais ou constitucionais que im
peçam a sua tramitação normal. 

O ilustre representante de Brasma apresen
ta, na Justificação, argumentos substanciais 
dignos de ponderação e devidamente relacio
nados com a realidade da Capital Federal que, 
sem dúvida alguma, com a implantação do 
Programa de Industrialização do Distrito Fede
ral (Proin-DF), se reSsentirá de _ffieios formais 
de c_:apacitação profissfOmil adequada às suas 
creséenteS neéessidadés. . -

A única SugeStãO que fazen1os Para evitar 
possíveis obStáculos de ordem constitucional 
à sua futura tramitação como projeto é a sua 
transformação em projeto de lei autorizativa. 

É da tradição do Poder Legislativo brasileiro 
tanto a apresentação quanto a aprovação de 
Pt:aJEitO de lei autorizativa, apesar das leis auto
Jizativas pareceres, a princípio, inócuas, pois 
elas apenas permitem ao Executivo dispor de 
um poder que ele já possui por força da Cons
tituição. Todavia o que parece ser redundante, 
na realidade se transforma, muitas vezes. num 
instrumento concreto que enseja ao LegisJa
tivo iniciativa de influenciar em áreas do Poder 

Executivo, sem, no entantO, obrigá-lo ao cum
primento-do que for autorizado. 

o Caso-em. feia é um exemPlo Upico do 
que acabamos de expressar. Com __ efeito, o 
art. 61, § 19, item ll da Constituição Federal 
estatui como iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que disponham sobre a 
"criação, estruturação e atribuições dos Minis
tédos e órgãos da administração pública". O 
art 84, item VI da nossa Lei Magna estabelece 
também como competência privativa do Pre
sidente da República "dispor sobre a organi
zação e o funcionamento da administração 
federal, na forma da lei". 

Destarte, o anteproj_eto poderia ser conside
rado como inconstitucional ao iniciar o seu 
trâmite como projeto de lei. 

Além disso a proposição em anáJise prevê 
a "dotação de NCz$ 100.000.000,00 (cem mi
lhões de crw:ados. novos), com específica des
tinação à implantação da escola ( ... )" a qual 
"será incluída na proposta orçamentária do 
Distrito Federal ( ... )". 

O anteprojeto diz respeito, portanto, a as
. suntos que, em princípio, seriam de iniciativa 

e competência do EXeCUtivo, isto é, dÕ Gover
nador do Distrito Federal e do Senhor Presi-
dente da República. . 

Para evitar a sua colisão cofn o disposto 
na Constituição. e para ensejar o -aproveita
mento da Idéia do seu ilustre autor, houvemos 
por bem propor a sua transformação em pro
jeto de lei autorizativa, que é um tipo de nonna 
legal passível de acolhimento sem contrariar 
a Constituição e que, possivelmente, poderá 
influenciar a direção e ação do Executivo a 
respeito. 

Deixamos, portanto, de fazer outras consi
derações _de ,ordem constitucional e legal por 
considerarmQS este parecer apenas como 
uma análise preliminar da proposição, a qual 
deverá, em seu trâmite posterior, ter uma aná
~se mais acurada tanto em relação ao mérito 
quanto no que diz respeito à constituciona
lidade. 

Assim sendo. opinamos favoravelmente à 
sua tramitação no Senado Federal da s_eguinte. 

. forma: 

PROJETO DE .LEI DO DF N' 50, DE 1989 

(Àpres~nia_do por ~ug~~o 4Q 
DepUtado Francisco Ca"meiro) 

'i4.utoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica de Taguatinga (Região 
Administrativa lU). 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 FiCa o Governo do Distrito Federal 

autorizado a criar a Escola Técnica Regional 
de Taguatinga, situada na Região Adminis
trativa m, destinada a ministrar cursos de for
mação profissional para habilitação de téCni-
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cos de 29 grau dos se tores secundário e_terciá~ 
rio, além de outros cursos de capa citação pro
fissional de interesse comunitário. 

g 19 Os cursos serão realizados, quanto 
possível, em regime de cooperação com as 
empresas de comércio, indústria e serviços 
locais, para atendimento às atividades curricu
lares relativas a estágio e ao objetivo de inte
gração escola-empresa. 

§ 29 Na fase irliciaf de-impla-TiiãçãO do-es
tabelecimento de ensino, serão oferecidas 
prioritária e progressivamente habilitações 
profissionais isoladas ao _conjunto de habilita
ções afins concernentes a: 

I- administração, contabilidade, estatística 
e publicidade; 

H- edificações, estradas, saneamento, 
agrimensura; 

III-química; 
IV- agroindústria; 
V- medmic_a, eletromecânlca, eletrotécni

ca, eletrônica, telecomunicações, instrumen- · 
tação; 

VI- processamento de dados; 
vn- artes gráficas: 
VDI- economia doméstica; 
IX- enfermagem; 
X-prótese. 
Art. 29 Fica autorizada a destinação de 

uma área mínima de 30.000 m2 (trinta mil 
metros quadrados) no perímetro da Região 
Administrativa lU (Taguatinga), para sediar a 
Escola Técnica Regional e permitir o desen
volvimento de atividades ou práticas educa
tivas relacionadas às diferentes habilitações 
profissJonais. 

Parágrafo único.-- O GoVenio do Distrito 
Federai e a Companhia Imobiliária de Brasília 
- Terracap deverão promover a escolha e 
delimitação do terreno e praticar todos os a tos 
ne!:.essários à sua ocupação pelo estabeleci
mento escolar. 

Art 39 Para a consecução do que prevê 
estale~ fica estabelecida a dotação de NCz$ 
100.000.00,00 (cem milhões de cruzados no
vos}, com específica destinação à implantação 
da Escola Técnica Regional .de Taguatinga. 

§ 19 A dotação mencionada no caput será 
incluída na proposta orçamentária do Distrito 
Federal referente ao exercício fmanceiro sub
seqUente ao da aprovação desta lei, cujo valor 
para esse fim deverá ser atualizado de acordo 
com os índices oficiais. 

§ 29 A lei que fixar anualmente a despesa 
do Distrito Federal consignará uma dotação 
global destinada à cobertura .dos encargos de 
manutenção e ·.desenvolvimento da Escola a 
que se refere o art. 19, 

Art 49- A Escola Técnica Regional de Ta
guatinga poderá receber, na forma que dispu
ser o regulamento, além dos recursos orça
mentários previstos no artigo anterior, auxilias 
e subvenções dos Poderes Públicos ou doa
ções e contribuições de pessoas físicas e juri
dicas privadas, constituindo tais rendas fundo 
especial de natureza contábil do estabeleci
mento e por ele próprio administrado. 

Art. 59 Os bens patrimoniais da Escola, 
que constituem os imóveis por ela ocupados, 
suas instalações e benfeitorias, e demais bens 

móveis ou valores pertencentes ao estabele
cimento continuarão so: 1 o domínio oU titulari
dade do Distrito Federal, assim como os que 
vierem a ser adquiridos. 

Art. 69 O ato que criar a _Escola disporá 
sobre a aprovação do respectivo regimento, 
sua administração, regime jurídico do pessoal 
e vinculação à Secretaria de Estado compe
tente. 

Art. 79 O Governo -do Distrito Federal re
gulamentará o piescrito nesta lei, no prazo 
de cento e vinte .dias, definindo a partidPa:ção 
dos órgãos ou entidades da administração lo-

- cal incumbidos da execução do que nela se 
cont~m. b~m como es~elecerá prazo para 
conclUSão dOs estq.àos e providências neces
sárias à implantação e funcionamento da Es
cola. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de 
sua pUblicaçã_o.-

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A fértil experiência das Escolas Técnicas e 
Colégios profissionalizantes mantidos pela 
União, sedimentada ao longo de décadas de 
trabalho construtivo na disseminação de co
nhecimentos especializados e qualificação de 
iTião-de-obra, em todo o território nacional, 
justifica de per si o transplante do sistema 
para o âmbito da Administração Pública do 
Distrito Federal. 

Verdade que a Capital da República e suas 
comunidades circunvizinhas já contam com 
exemplos promissores dessa presença de es
tabelecimentos de ensino voltados primacial
mente à capacitação profissional de seus alu
nos, sejam as unidades do Senai e Senac e 
algumas outras. 

Importa, contudo, em face .da dimensão das 
necessidades gerais da população, dinamizar 
e ml.Útipficar as _oportunidades abertas aos jo
vens que aspiram a associar a formação esco
lar tradicional com os conhecimentos práticos 
de cunho profissionalizante, que lhes abram 
as portas à realização pessoal. 

Essa ambivalência proveitosa representa, 
-com toda_ certeza, uma contribuição inestimá
vel ao futuro das novas gerações, ao permitir 
que o rapaz ou a moça passá ter mais facili
tado o acesso ao mercado de trabalho, através 
de ocupações variadas no comércio, na indús
tria e _n_ª--s_empresas de serviços em geral. 

Justifica-se a escolha da cidade-satélite de 
• Taguatiriga para sediar a iniciativa de tamanho 
porte largos efeitos multiplicadores, uma vez 
que já conta com cerca de 500.000 habitantes 

-eâeverá ser especialmente contemplada derl
tro dos objetivos .do Proin - Programa de 
Desenvolvimento Industrial do Distrito Fe.de-
raL - "" 

Trata o Programa em tela de uma ação de 
governo· inteiramente vocacionada ao suces
so, que se consolidou através da Lei n9 6, de 
29 de dezembro último, aprovada pelo Senado 
Federal e sancionada pelo Governador do DF, 
que também expediu o Decreto regulamentar 
n? 11568, de 16dernaiop.p.,a fim·depermitir 
sua implementação. 

Com o Proin, elevado número de indústrias 
deverá surgir, mormente em Tagué.tinga, que 
já possui _o maior parque industrial do Distri_to 
Federal. Por conseguinte, toma-se imperiosa 
a criação de escola profissionalizante com a 
envergadura e abrangência pretendida no pre-
sente projeto, porque haverá certamente, na 
esteira do processo de industrialização indu
zida, uma concomitante expansão das ativida
des comerciais, inclusive de exportação, e no 
setor de se!Viços, trazendo em seu bojo maior 
demanda de mão-de-obra qualifica.da. 

Se a cidade não dispuser de meios de capa
citação profiSsional, fatalmente haverá neces
sidade de ir buscar alhures trabalhadores re
crutados em outras praças, encarecendo o 
produto e deixando a população local em si
tuação de desemprego ou de subemprego. 

Diante disso, por intermédio .do projeto que 
ora levo à apreciação dos ilustres membros 
do Senado Federal, ouso propor c:fcriação de 
Escola Técnica na Região Administrativa de 
Taguatinga, dotaridO:.a dos meios necessários 
para cumprir tãa importante desiderato. 

A tanto, a proposição contempla as provi
dências legislativas e administrativas capazes 
de viabilizar a iniciativa, que se afigura inegável 
aspiração da comunidade local. 
De fato, é bastante atentar-se para os 9randes 

contingentes de jovens que aguardam oportu
nidade de aprendizado reguJar na referida ci
dade--satélite, a que corresponde outro tanto 
de trabalhadores que assomam todos os anos 
ao mercado de trabalho em busca de coloca
ção satisfatória junto àS empresas dos setores 
secundário e terciário. 

Urge, pois, urna ação deci.dida do Poder 
Público da Capital Federal no sentido de con
cretizar medida de largo alcance social, com 
inumeráveis beneficias à população que aqui 
se congrega." 

Sala das ComissõeS, 30 de agosto de 1989. 
- Mauro Benevides, Presidente - -lrapuan 
Costa Júnior, Relator - Pompeu de Sousa, 
Leopoldo Peres. Afuízio Bezerra, Meira FDho, 
Mauro Borges, Mauricio COrrêa, U1Isoii.Mar-
tins, Raimundo" ilra? Áureo MeDo. - -- --

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nos tennos do art. 89 da Resolução n9157, 
de 1988, o projeto que acaba de ser lido será 
considerado como de autoria da Comissão 
do Distrito Fe.deral, tramitando com a refe
rência de que foi apres_entado por_ sugestão 
do Deputado Francisco Carneiro.. 

De acordo com o art. 235, inciso 11, alínea 
F.do regimento iriterno, o projeto ficãrá sobre 
a mesa, durante 5 sess_ões ordinárias, para 
recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
A Presidência recebeu a Mensagem n9 182, 
de 1989 (N9 500/89, na origem), de 6 de se
tembro do corrente, pela qual o senhor Presi
dente da Repúblfca, nos termos do art. 52, 
item IX. da Constituição, solicita· autorização 
para: que o Goven1.6 do Estado do Piaúí PoSSa 
émitir, mediante registro no Banco Central do 
Brasil, letras fmanceiras do TesourO dO Estado 
do Piauí (LFTPI), emissão essa destinada a. 
possibilitar a substituição de um milhão e du-
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zentas mil obrigações do tesouro do EsÍado 
do Piauí (OTPI), que serão extintas na forma 
da Lei N• 7.730, de 31 de janeiro de 1989. 

A matéria será despachada à Comissão de 
·Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Ney 
MaranMo. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aos 23 de janeiro de 1986, o presidente José 
Samey assinou o Decreto de n<~ 92.320, que 
dispõe sobre a criação do programa de apoio 
a organizações de pequenos produtores rurais 
do Nordeste. 

Social e economicamente é um decreto de 
alta repercussão. Pequenos produtores rurais, 
eis uma grande leva de homens que se entre-
gam ao mister agrícola e, através deles, a pos
sibilidade de uma eficiente vida da agricultura 
brasileira. 

Se os pequenos ágricultores forem ampa
rados pelos incentivos do governo, o desenvol
vimento de nossa agricultura será um fato e 
teremos a alegria de vermos fvcados o homem 
no campo. 

Nossa economia tem um pecado grave: es
tá voltada para as grandes empresas nacionais 
e internacionais. Elas - claro - se voltam 
para seus grandes interesses, e nada mais. 
Não há país nern patriotismo para as multina
cionais. 

Percebe-se de imediato a falta de atenção 
e incentivo aos pequenos agricultores. Como 
resultado está ai a má atuação junto ao mer
cado e consumo internos: falta feijão, falta ar
roz, falta tudo. E o que existe é-por preço 
tão exorbitante que seu consumo pelas clas
ses menos favorecidas é impossivel. 

O Governo, cheio de boa vontade, quis se 
voltar para essa problemática, que é também 
eminentemente social e, tentando resolver o 
problema dos pequenos agricultores e o abas
tecimento interno, promulgou o decreto N9 

92.320, criando o programa São Vicente. 
O Governo Federal, por este decreto, con

fessa em seu "considerando" querer dar prio
ridade aos pequenos produtores rurais do nor
deste". Confessa ainda a "necessidade de ins
tituir mecanismos mais ágeis e simplificados 
de atendimento às demandas desses produ
tores, em -consonância com a política de de
senvolvimento da região". 

Prioridade aos pequenos produtores rurais 
do nordeste e mecanlsmos mais ágeis e sim
plificados às necessidades desses produtores. 
Através dessas prioridades e desses mecanis
mos, criar uma politica de desenvolvimento 
da- região e uma visão ampla do problema 
e uma vontade salutar de buscar solução para 
urn crônico problema econômico e so.cial. 

O Decreto, _em seu art. 1 '? "estimula e induz 
os pequenos produtores rurais a se organi~ 
zarem sob forma associativa". Com isto, visa 
o decreto, nesse mesmo artigo primeiro, a 
"aumentar os rúveis de produção, produtivi~ 

dade e renda" desses_ pequenos produtores 
rurais. 

Em seu art 2o fala dos objetivos específicos 
do programa, inciso ID: 

"Dar assistência financeira á produção, 
beneficiamento, industrialização e co
mercialização de bens oriundos das ativi~ 
dades agropecuárias e da pesca, extrati
vista e_ artesanais, dos pequenos produ
tOres rurãis~ organizados soO forma asso~ 
ciativa. -

w-- investimentos em infra-estrutura 
de apoio coletivo à produção de bens 
oriun_dos das atividades supracitadas." 

Segundo o arl15, os recursos para a execu
ção do programa de apoio a organizações de 
pequenos produtores rurais do nordeste serão 
oriuodos do PtN/PROTERRA e do FlNSOCIAL. 

Mas pare(:e-me, Sr. Presidente, que as coi
sas para o nordeste têm sempre "dente de 
coelho". tudo é difícil neste_ país quando diz 
respeito ao nordeste. Este programa, que tem 
o nome de Programa São Vicente (São Vicen
te, o protetor dos pobres e abandonados}, está 
em vias de não mais existir por falta de recur
sos quando não s_e quer fazer alguma coisa, 
falta sempre reCurso. 

O Programa São Vicente está atendendo 
a 86 mil famíl!as espalhadas pelas comuni
dades rurais de 1.469 (Tl!.Jnicípios. Essas co
munidades são responsáveis por 4.062 pe
quenos projetas em um orçamento médio de 
160 milhões de cruzados novos, que seriam 
aplicados em 1990. - -

Apenas com um pouco mais de três anos 
de existência, atendeu, sem influência política, 
a 117 mil famlias carentes, distribuidas em 
comunidades rurais de 518 municípios do in
terior, onde foram investidos _quatro milhões 
e cem miJ cruzados novos. 

Este programa, administrado pela própria 
comunidade, possibilito_u a agricultura comu
n!táóa em 970 mil hectares de área produtiva 
de cultura de subsJstência e aquisição, pelos 
pequenos produtores rurais, de 212 mil matri
res de bovinos, caprinos e suínos. 

Em 1988, a união programou a liberação 
de 20 milhOes e 88 mil cruzados novos, sendo 
14 milhões e 43 mil do Proterra e o restante 
da união para serem aplicados no exercício 
fiscal de 1989, a partir do mês de março. Mas 
até o momento a união liberou apenas dois 
milhões de cruzados novos, e já anunciou que 
não tem recursos este ano para o Programa 
São Vicente. 

O Proterra elaborou um cronograma de li
beração de recursos para os meses de outu
bro, novembro e dezembro, a preços de 1988, 
sem correção monetária. Asslm uma parcela 
de 6 milhões e duas de 4 milhões aproxima-
damente. _ . 

O que deixa a comunidade rural produiÕra 
em pânico e que não há nenhuma perspectiva 
de liberação de recursos por parte da união, 
em 1990, pois até agora o Congresso Nacional 
não votou as dotações de verbas destinadas 
ao São Vicente, 

A coordenadora em exercício do Programa 
São Vicente, Marta Campelo de Melo, diz que 

há em carteira, aguardando financiamento, 
4.062 projetas, em um investimento médiq_ 
de 160 milhões de cruzados novos. 

A coordenação fez uma proposta alternativa 
pleiteando, em última hipótese, 60 milhOes 
de cruzados_ novos para os projetas do São 
Vicente. A União já respondeu negativamente, 
dizendo que "não haverá dotação de verbas 
para o São Vicente no próximo exercício de 
1990". 

Assim, os beneficiários do programa SãO 
Vicente entraram em pânico: "Até o momento, 
a coordenação do projeto São Vicente conta 
com a garantia de (jberação dos recursos do 
Proterra, que correspondem a 1 O milhões de 
cruzados novos, um pouco mais de 5% do 
montante pleiteado junto ao orçamento da 
União". 

O que visava o Pfograma" São Vicente, em 
1986, quando foi criado "o resgate da cidada
nia das classes produtoras rurais, o rompi~ 
menta da perversa relação de clientelismo que 
caracteriza o pequeno trabalhador do campo" 
e a livre iniciativa para o meio rural, através 
das organizações de base? Foi tudo por água 
abaixo. 

No lançamento do programa, assinando o 
decreto, frisou o presidente Sarney:- "O Progra
ma Sã_o Vicente teria o objetivo de tirar da 
miséria absoluta um segmento da popUlação 
rural marginalizada, assegurando-lhes condi
-Ções para o trabalho, para a produção de ali
men~s e para o fortalecimento das organi
zações produtoras". 

Os líderes comunitários rurais estão lutando 
junto aos governadores do Nordeste, à ban
cada federal nordestina e às federações dos 
trabalhadores oa agricultura, para conseguir 
garantia e manutenção dos recursos do pro~ 
jeto ?ão Vicente, -

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. EX' 
um aparte, nobre Senador? 

~o SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. E'x', 
nobre Senador Afonso Sancho: 

O Sr. Monsó Sancho - Senador Ney 
Maranhão, o Proterra era o único Programa 
que realmente atendia a todas necessidades 
dQ Nordeste; este Programa financiava cercas, 

~financiava casas, financiava açudes, financiava 
barragens, financiava estradas, financiava ele
trificação, financiava a criação de gado, enfim, 
financiava tudo. Era um Programa realmente 
criado para o Nordeste. Infelizmente transfe
dram o dinheiro do Proterra para a construção 
da Transamazônica e, assim, o Programa es
vaziou-se, praticamente se desestabilizou. Nos 
meses em que o Proterra operou no Nordeste, 
realmente pre_stou inestimáveis serviços à _Re
gião. Era muito melhor fazer empréstimo no -
Banco do Nordeste, através desse Programa, 
do que fazê-lo pela Sudene, porque não havia 
burocracia e se sabia a data do seu paga
mento. Então, o GoVerno, -logo em seguida, 
o primeiro deles, para desmoralizar o Proterra 
e, para dizer que não estava parado, criou o 
Pronoideste. Aqui, nesta Casa, tínhamos 5 ex
Governadores do Nordeste, dentre eles Paulo 
Guerra, Virgilio Távora. To dos proteStaram, 
porque o Presidente Médici fez um Programa 
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sem consultar, sem ouvir os Senadores do 
Nordeste, que conheciam perfeitamente a si
tuas-ão. Sempre a resposta foi aquela, nem 
sim, nem não, antes pelo contrário. De forma 
que sou profundamente descrente desses Pro
gramas- Programa São Vicente, Padre Oce
ro, Provale e tantos outros; são 12 Programas. 
porque criadas sem verba. 

O SR. NEY MARANHÃO - Programa 
em cima da perna. 

O Sr. Afonso Sancho -São criados de
magogicamente, com espírito demagógico. E 
falo isto de cátedra, não estou fazendo oposi
ção a ninguém. Estou falando como nordes
tino, conheço o assunto profundamente. 

O SR- NEY MARANHÃO- V. Ex' sente 
os problemas na própria pele. 

O Sr. Afonso Sancho - De forma que 
temos de nos contentar com maís essas enro
ladas em cima da nossa- Região, a criação 
de Programas sem recursos; e quando os têm, 
são part:os, o que é muito pior, porque se 
cria uma esperança e, depois, vem a desilusão. 
Estou plenamente de acordo com o alerta 
ou a denúncia que o nobre Senador está fazen
do, porque realmente esses Programas para 
o Nordeste têm sido uma verdadeira desilu
são. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor Afonso Sancho, agradeço a V. Ex'- por 
sua intervenção, porque V. Ex! é_ nordestino 
e conhece os problemas de nossa Região mui
to bem. Es-ses Projetas s6 fazem com que 
o povo desacredite mais ainda no Governo. 
Nobre Senador, veja o que está ãcontecei'tdo: 
as cidades invadidas por camelôs, a cidade 
de V. Ext, Fortaleza, e a de Recife, hoje, estão 
completamente invadidas pelos camelôs. 
Quem são os camelôs? São justamente pes
soas que viviam no campo, seguras no seu 
pedacinho de terra, esperando ajuda do Go
verno para plantar, para se aJimentc)r e vender 
um pouco para sustentar a sua família. E o 
que acontece? Esse pessoal, sem assistência, 
abandonado à própria sorte, vem para as cida
des, para as Capitais. Este é assunto de impor
.tância fundamental, e devemos resolver esta 
situação o mals rápido possível. V. Ex" sabe, 
por exemplo, que quem dâ emprego é o pe
queno produtor, que tem sua família ao redor, 
é a pequena empresa, o pequeno, médio e 
microempresário, o peqUeno e o médio pro
dutor. O que está acontecendo é que justa
mente esse tipo de ajuda, como V. Ex!' rilWto 
bem citou,, decorre de projeteS rrial elabora~ 
dos, de projetas demagó~ic6s; ~são projetas 
que fazem com que cada vez mais o povo 
perca a confiança no Oõvem-9. 

Agradeço a V. Ex' pela intervenção, V. Ex" 
que é wn Senador do Ceará, que conhece 
muito bem os problemas nordestinos. 

O Sr. Afonso Sancho - Isso se V. EX' 
me permite fazer ainda um complemento, é 
porque a nossa região tem um verdadeiro azar 
quando se trata de qualquer programa, qual
quer projeto que nos vise ajudar. Ainda agora 
V. Ex' viu que os jornais do Sul passaram três 

dias badalando a regulamentação-do art. 159 
da Constituição, que foi uma Vitória do Nor
deste e foi até uma restauração da Consti
ruição de 1946. E um ábsurdo usar-se o-di
nheiro do contribuinte _e o microempresário 
rural, -corileTCial e industrial pagar só 50% de 
correção, quando se sabe que em outros pai
ses isso ê wrnum, não ~~ tra_ta 9e pagar 50% 
de oorreção, mas sim de não pagara <:orreção; 
pagar simplesmente os juros. Passaram_ três 
dias comentando o assunto. 

O SR. NEV MARANHÃO - Porque se 
trata de aSsunta do interesse do Nordeste. 

O Sr. Afonso Sancho - No caso das 
ZPc,não passa um mês ou Lima semana sem 
um editorial contra, quando sabemos que a 
ZPE do estado de V. Ext vai dar bastante em
prego; nO Ceará, vai dar sessenta mil empre
gos; no Maranhão, também; até no Tocantins, 
segundo o Governador, dará um número de 
empregos muito grande: Como se trata de 
região subdesenvolvida, as regiões desenvol
vidas caem em cima, parece que no desejo 
de isolar, de criar uma região estanque: "aquilo 
ali tem que ser subdesenvolvido, tem que ser 
miserável! Nós é que devemos ser ricos e im
portantes! De forma que é uma tristeza pro
funda esses homens quererem dois "Brasis":. 
o Brasü miserável, o Brasil pedinte; e o Brasil 
rico, forte, para ser generosa quando puder, 
porque é muito difícil realmente essa genero
sidade vir do Sul para o Nordeste. 

OSR. NEY MARANHÃO-~ como dizia, 
Senadqt Afonso Sancho, o grande brasileiro, 
Ministro José Américo de Almeída. Ainda te
nhO- esperanças nas suas palaVras: 

-~·o Nordeste--Õão precisa de esmola. 
É preéiso apenas Viabilizar o rio São Fran
cisco pam molhar aquelas terras calcina
das pela seca, e o Nordeste tomar-se-á 
califómia da .América do Sul." 

E, com _água, i>adere·mos abaste<::er o Brasil, 
exportàr e fazer dólares para pagar a nossa 
dívida. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-'--Nobre Senador, a Mesa cumpre o ingrato 
dever de alertar V, Ex:' de que dispõe apenas 
de três. minutos, e os apartes estão invadindo 
o seu tempo. E como um dos oradores inscri
tos, a quem devo dar a palavra e defendo 
o direito dete é _Q Senador Afonso Sançho, 

-eu gostaria de pedir a S. Ex' se reservasse 
para o seu tempo. 

O SR- NEY MARANHÃO-Sr. Presiden
te, serei rápido e cumprirei religiosamente a 
ReQjmentó -neste instante. 

sr.-Pie5Iaente, não é possível que trabalha~ 
dores rurais pequenos e humildes fiquem ao 
léu de sua própria sorte. Daqui nosso apelo 
·veenlénle pàrà qué o Ministério do Interior e 
o Presidente José Samey não deixem, por falta 
de verbas,_ m-orrer o Projeto São Vicente, tão 

, 'Promissor e de tão fecundas e atimistas reali-
1 ;zações. Vamos salvar o Programa São Vicente 

'O homem do Nordeste precisa de ajuda para 
ser independente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Registrando e louvando a rigorosa Crono
metragem do Senador Ney Maranhão, con
cedo a palaVrã ao próximo arador inscrito, o 
nobre Senador Mário Maia, 

O SR- MARIO MAIA (PDT- AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quere
mos fazer, nesta oportunidade, um ligeiro Co
mentário .sobre as notícias dadas por alguns 
jornais. 

No Jornal de BrasDia de domingo, 1 0-9~89, 
leio, sob o titulo "Especialista adverte: pesqui
sas eleitorais não são confiáveis, um artigo 
que diz o seguinte: 

"Do ponto de vista técnico, as pesqui
sas- eleitorais no Brasil não são confiá
veis". A advertência é do professOr ·aa Uni
versidade de Brasília (UnB), Jorge de 
Souza, ym dos mais renomados estatís
tiCO$ do País. Ele explica que para o grau 
de detalhamento feito nas pesquisas dos 
principais institutos, com rriargem de erro 
aceitável de um por cento, seria tecnica
mente necessária uma amostragem c:om 
41 mil eleitores, mas eles estão traba
lhando com margens de errá maiores e 
utilizando- apenas entre três e Cinco mil 
eleitores." (Página 6) --

E, a seguir, da chamada de primeira página, 
na página 6, _sob o título "Pesquisa desinforma 
eleitQr,. d_~ especialista", o articulista Andrei 
Meireles fala: -

"Indignado com c que considera deso
bediência aos princípios científicos da Es
tatística pelas empresas do ramo no País, 
Jorge de Souza defende a aprovação, em 

- caráter de urgência, de uma legislação 
técnica pelo Congresso Nacional para 
evitar e punir manipulações nas pesqui
sas, a ser apli<:ada já nesta eleição presi
dencial. 

Jorge de Souza, que está coletando 
material para a publicação, em 1990, de 
um livro sobre pesquisas eleitorais no 
Brasil, questiona um fato que, aparente
mente, dá credibilidade às pesquisas fei
tas no País - a coincidênc;ia de resulta
dos. "Os próprias institutos defendem 
seus trabalhos com esse argumento, mas 
em Estatística, isto é pouco provável. A 
semelhança de resultados não atesta 
competência; pode sim, atestar maniPu
lação." 

Ora, Sr. Presidente, desde há alguns meses 
notamos nos órgãos de informação, nos jor
nais, rádios, principalmente na televisão. uma 
febre, uma excitação, ou uma excitabilidade 
na dívulgaão dos dados colhidos por !!5Se ins
titutos de pesquisa, que levam o povo a me
ditar sobre a veracidade dessas -pesquisas. 
Quando vieram à luz logo no início do pro
cesso eleitoral, para desencadear, a seguir, a 
propaganda eleitciraJ, verificou-se quari.do- se 
fez uma análise mais atenta da forma pela 
qual eram apresentados e diwlgados os_ da-
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dos, que deixavam transparecer segundas ou 
terceiras intenções. 

E aqui temos um cientista, um professor 
que analisa, não somos nós quem está dizen
do. Não queremos colocar em dúvida sequer 
a veracidade da pesquisa, isto é, realidade da 
pergunta e da resposta na rua. Quantos (oram, 
se foram estudantes, se foram técnicos, se 
foram pessoas pagas ou foram treinadores 
ou estagiários que pesqutsaram foram fazer 
as perguntas e anotar as respostas dentro do 
contexto geraL O que colocamos em dúvida 
é, por um lado, a maneira de se apurar esses 
dados na computação. Mais grave é a maneira 
de interpretá-los para o público, dando os 
meios de comunicação uma forma insinua
tiva e não neutra, de modo a induzir o eleitor 
a se convenser de _que aquela informação, 
mais que uma tendência, já é uma realidade 
que deve ser seguida. 

Então, com este processo, verificamos que 
determinados setores interessados começa
ram a manipular os dados, escondendo algu
mas interpretações, alguns números e algu
mas parcelas, de modo a fazer o público ver 
que_aquilo que eles estão informando, através 
dos _órgãos de imprensa, é a realidade da pre
ferência nacional. 

Nós, desde o início, duvidamos que assim 
o fosse. E, agora alegramo-nos, porque não 
somos nós, leigos no assunto, que o dizemos, 
e sim um professor renomado da Universi
dade de Brasília, um cientista pesquisador, 
que vem contestar esses dados. Aliás, contes-
tando-os, vem colocar-se ao_ lado dos argu
mentos que, há duas ou três semanas, foram 
colocados por um dos diretores, superinten
dente ou presidente de um desses institutos, 
o Oallup ou o lbope, falando mais ou menos 
a mesma coisa que o Professor Jorge de Sou
za, que os dados que estavam sendo levados 
ao conhecimento do povo não correspondiam 
à reaJidade, porque eram baseados em um 
segmento, em uma parcela, em fração da pes
quisa, e não sobre o todo. Alegava e dava 
o informe, inclusive que a grande maioria da 
população que estará apta a votar em 15 de 
novembro, mais da metade, cerca de 57%, 
náo tinha preferência por candidato algum 
desses expostos à consideração da consciên
cia eleitora] brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, damos toda razão 
ao Professor Jorge de Sousa, porque ele, bra
süeiro como nós outros, está preocupado_com 
a lisura que há de haver não só no decorrer 
da ·campanha corno dentro do proc-esso de 
votação, do processo de apuração, refletindo 
a realidade que o povo está querendo expres~ 
sar. Do contrário, o povo informado ou indu
zido a entender os números de uma forma 
enganosa, poderá votar nesse ou naquele can
didato fora da realidade do que ele pode trazer 
como programa ou proposta de governo, mas 

'um simples momento_ de expressão de uma 
·propaganda política exagerada através_ dos 
meios de comunicação. 

Sr.- Presidente, entend_emos que es_s_es 
, meios eletrônicos, como estão sendo usados, 
desumanizam, e, ao invés de informar, de ilus
trar, de levar ao povo o conhecimento da reali~ 

dade, escamoteiam a realidade e transmitem 
informações tendenciosas, para obter resulta
dOs que lhes aprazam. 

Os melso de comunicação,- neste instan
te de febre nacional em que os partidos políti~ 
cos e os candidatos estão à procura de progra
mas, porque nenhum Partido ou qualquer 
candidato apresenta um programa que venha 
resolver os problemas nacionais - ao invés 
de informar, de ilustrar, os meios de comuni
cação estão levando o povo à desinformação, 
ao caos da compreensão, ao tumulto do en
tendimento, porque essa mecanização leva à 
campanha uma espécie de robotização, não 
sei se à campanha ou aos candidatos. Real
mente dizemos que os meios de comunicaçáo 
progrediram muito. Hoje a campanha é reali~ 
zada através dos meios eletrôrucos da imagem 
e d9 som, nem da escrita mais é, e a isso 
chamam de progresso, colocando o candi
dato cada vez mais distante do povo, em um 
trono, em uma redoma ou em um monte mui
to elevado, onde o povo fica cada vez mais 
distanciado e o candidato, conforme a sua 
capacidade diaJétlca ou os- seus meios econô
micos de manipulação do processo eleitoral, 
fica mais distante, mais misterioso, mais mitifi
cado, mais endeusado e o povo passa a vêMio 
como algo estranho, longínquo como_ um se
mideus. Alguns até se_ envaidecem de serem 
quase que deuses, pois fa]am com certa arro
gância aduzindo ainda que os candidatos que 
desejarem vir discutir com ele que procurem 
crescer e aparecer, porque, se não crescerem 
e não aparecerem, não terão o beneplácito 
de chegar à montanha e discutir com ele, com 
a sua onisciência, com a sua sapiência e com 
a sua sabedoria. 

Sr._Presidente, a Rede Globo de Televisão, 
depois de ser desafiada por vários candidatos 
de que estava sendo tendenciosa, tinha deter
minado candidato e para o qual dava prefe
rência, de que tinha todo um cuidado especial 
de ampará-lo e divulgá-lo com a freqüênda 
devida, apresentando-o quase que como um 
candidato da própria TV Globo. Para provar 
o contrário, depois de vários meses, resolveu 
fazer um programa selecionando, dentre os 
22 caridtaatos à Presidência da República, 1 O. 
Para isto realizou um sorteio entre esses 1 O 
candidatos, para que eles fossem integrados 
a um programa diário e discutir com os Jorna
listas, supostamente sorteados por ela, para 
queStiorlá-los. Só que os jornalistas, se não 
me engano na grande maioria, com exceção 

- de um ou dois, eram da Rede Globo d~ Televi
são. Havia um ou dois Jornalistas de fora que 
fa_riam perguntas. Na verdade, a equipe, o gru
po de perguntadores era da TV Globo. Alega
va-se, no prdgrama, que assim ocorria porque 
os assuntos foram previamente sorteados de 
acordo com a pesquisa que se fizera nacional
mente _e que a todos os candidatos seriam 
feitos mais ou menos, as mesmas perguntas 

_ ~b~_ os mesmos assuntos. De qualquer for~ 
ma, fOram selecto nados apenas 1 O candidatos 
e es_~_série já foi cumprida, sendo que o últi
mo, se não me engano, foi o nobre Senador 
Mário Covas, nosso estimado colega do Sena
do Federal. 

O que noS chamou a atenção - ficamos 
prestando atençáo às mensagens, aos argu
mentos, à dialética de cada um; todos, de ma
neira geral, falaram e se expressaram satisfato
riamente foi o ar de arrogância com que deter
minado candidato, destacando-se dos de
mais, quis justificar a sua ausência dos debates 
anteriores, dizendo que não aparecia nesses 
debates porque-a preferência popular por seu 
nome tinha sido grande demais, tinha sido 
tamanha, e assim, ele já estava num pedestal 
e não podia discutir com qualquer um, e aque- -
les que quisessem. discutir com ele tinham 
que crescer e aparecer, quando, então, ele 
se dignaria aceitar dialogar com esses candi
datos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para encer~ 
rar a nossa análise perfunctória sobre o pro
cesso de divulgação dos candidatos, CJUeria
mos anotar,_ aqui, outra fac:J!ta desse mesmo 
candidato que desafiou os demais para cres
cer e aparecer para discutir com ele. Disse 
ele que a sua credibmdade nascia da austeri
dade, da seriedade que angariou ao adminis
trar o seu Estado de maneira séria, correta 
e austera, e que, nessa ocasião, identificou 
os corruptos e os marajás que ganhavam rios 
de dinheiro em seu Estado e que esses mara
jás foram devidamente exemplados no seu 
Governo. 

Sr. Presidente, é muito fácil jogar para o
ar, de maneira genérica: "Vou combater a cor
rupção! Prendi os marajás." 

Então, faço estas perguntas, da tribuna do 
Senado da República, ao Sr. Fernando CoHor 
deMello: 

"Primeira, quando ele foi Governador doEs
tado de Alagoas,. quantos marajás identificou? 
Segunda~ qUais os nomes dos marajás, para 

que o povo brasüeiro tome conhecimento e 
não fique pensando que todo o povo de Ala
goas que é funcionário público, é marajá? 

Terceira, quantos marajás foram presos ou 
estão sendo processados,. ou, pelo menos, fo
rarh indiciadqs" em processo administrativo 
normal no seu Governo? 

São as perguntas que faZemos, em nome 
do povo bra,sijeiro, para que, realmente, em 
sendo verdade o que ele fez. em sendo identifi
cados os marajás, fiquemos convencidos de 
que esse candidato é realmente austero, sério, 
pretende combater a corrupção e não tem 
compromisso com quem quer que seja dos 
políticos que estiveram engajados no proces
so político-eleitoral do Brasil passado até os 
nossos dias, :pretendendo fazer, daqui para 
diante, um novo Brasil. 

Era o -quê tíiihainoS a diier, Sr. Preside-nte 
(Muito berr! P~lmas) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito. -

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pro
nuncia o seguinte dlscurso. _S~ revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, du
rante a "Sema!la da Pátria", participei de divér
sos acontecimentos na celebração da semana 
maior do civismo brasileiro. 
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Denb:e os encontros que tive, ressalto o de _ 
Centralina, onde houve diversas inaugurações, 
principalmente uma solenidade cívica da 
maior importância, em frente à prefeitura foi 
hasteada a Bandeira Nacional, as crianças do 
prfmeíro grau assistindo, e uma palestra sobre 
os Símbolos do Brasil, a brasaidade, o civismo, 
o patriotismo, et<:. 

Outro acontecirnento, esse enl Alfenas. No 
dia 8 de setembro comparecfà-inauguração 
da Universidade de Alfenas. Trata~se de acon· 
te<::irnento auspictoso que tinha que ter oc:or· 
rido exatamente na "Semana da Pátria". 

Sr. Presidente, a interessante é que essa 
Universidade tem a fisionomia de um homem, 
o do seu criador. t: uma universidade parti
cular. E, pasmem os Srs. Sefi.adores, o suf 
de Minas é uma região densamente populosa 
e a distância entre wna cidade e outra ê de 
aproXimadamente 18, 20 a 25 km, sendo que 
essa é a primeira universidade do sul de Minas. 
Nessa região deve haver mais de três milhões 
de habitantes. E foi preciso que um homem 
de origem humilde, Edson Antonio Velano, 
que, para fazer o curso ginasial teve que gozar 
dos benefíctos de uma bolsa -e ele fez ques
tão de homenagear no dia da instalação da 
universidade o seu patrono, o- Sr. Mecenas, 
o homem que lhe doou uma bolsa pará que 
ele pudesse fazer o curso ginasial; ele perdera 
o 'pai tinha apenas sete anos- de idade, e a 
mãe, c::om uma família numerosa, teve que 
educ::á.-lo com muita dificuldade; o interessan
te é_ que o Dr. Edson Antônio Velano, agora 
Magnífico Reitor da Universidade de Alfenas, 
ficou desde cedo preocupado, teve que sedes
locar para a Capital para fazer cursp superior, 
com uma luta titânka; ele, então, percebendo 
a grande dificuldade que tinha, principalmente 
a criança pobre, o menino pobre, o jovem 
pobre, de estudar, desde cedo se deterrnlnOü -
a fundar uma universidade na<.iuelã reQiào. Ini
cialmente, pensou que fosse possível a funda
ção de uma universidade federal. Refletindo 
melhor- diz ele-, tinha que ser uma univer
sidade particular, para que os pobres tivessem 
o direito de estudar. Parece um paradoXO, por
que a universidade federal é gratuita, e a parti
cular é paga. É o bl>vio. 

No entanto, sabemos que, à maneira como 
existem as universidades brasileiras, o corpo
rativismo, o afunacnnento que se cria, o expe
diente que se cria para os exames, só mesmo 
os filhos de pessoas mais afortunadas é que 
chegam à universidade. 

Há pouco tempo o meu filho terminou a 
universidade e, conversando com ele, me dis
se: 

'Tmha que chegar à universidade antes 
das 9:00h, senão não dav~ para,estado
nar o meu carro. Não que o pátio do 
c:ampus fosse pequeno, é enorme, mas 
acontece que cada um dos alunos vai 
no seu carro partic.:ular. De relance, olha
se o campt)S da universidade e só se vê 
carro do ano." 

Estes dias, tive a honra- também na "Se-, 
mana da Pátria" - de ser convidado par dar' 

, uma palestra p~ra 150 coronéis da Aeronáu· 

tica Lá perguntaram-me o que o me~ partido
preconizava e o que eu, particularmente, pre
conizava para a Educação no Brasa. Então, 
respondi com uma indagaçao: qual é o projeto 
de Brasil, o que queremos do Brasil? Quere
mos ·construir um Nação democrática? Se for 
esta a resposta, eo: tenho uma resposta para 
dar também. 

Sr. Presidente, é impressionante como se 
conQuZem os privilégios neste País. Lutei, du
á:mte a Constituinte, o tempO todo, para ver 
se passava um artigo para derruba-r do Projeto 
de Constituição o tal direito adquirido, porque 
ele, gravado na Constituição, viraria dogma. 
Ora, uma Nação que fica durante 500 anos 
criando privilégios para uma casta e depois 
consagra o direito adquírído na Constituição, 
deixar~nos-á todos perdidos. 

Fiquei impressionado, Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, A luta maior que tive foi contra 
a retirada do direito adquirido da Constituição 
por parte dos partidos mais à esquerda, inclu
sive o PT,.que- dli pretender instaurar o socia
lismo. Não sei, Sr. Presidente, como se muda 
do capitalismo para o $0cialismo sem se tirar 
da Constituição ás privilégios capitalistas. Para 
mim isso é tão velho e tão óbvio quantO andar 
para a frente. No entanto, havia uma luta cerra
da. Um membro do PT quls votar contra a 
retirada do direito adquirido e ele foi advertido, 
admoestado pela direção desse Partido. 

O_ Sr. Jarbas Pas~adnbo - Democra
ticamente. 

O SR. RONAN TITO- DemoCraticamen
te. 

Então, fui visitar o-campus da UniversJdade. 
Era Prefeito à época, há 15 anos, qua_ndo esse 
Idealista, o Dr. Edson Antônio Velano, agora 
Magnífico ReitOr da universidade de Affenas, 
sonhou com a idéia de montar uma univer
sidade no interiOr, lá em Alfeni:ts, no Coração 
do sul de Minas. Depois de haver ele colocado 
em funcionamento dois cursos, em salas alu
gadas, o Prefeito, outro sonhador, cedeu-lhe 
um terreno perto da ddade, E ele, então, com 
modéstia e humildade que convém aos minei
ros, foi cc:mstruindo galpões, que os alunos, 
principalmente àqueles de origem mais rica, 
chamam de "galinheiro". Mas é naqueles gal
pões que funcionam: 21 curs:ós- 21 cursos 
superiores -, com 150 professores e 3 mil 
alunos. É a mesma relação de professor/aluno 
que temos_ na Europa e que aqui, nõ Brasil, 
é impossivet porque, sob a capa, muitas vezes, 
do progresso, do progressismo e até do es
querdJsmo, vemos a defesa do ensino público, 
qu~_ na verdade não~ def~sa do ensino públi
co, mas do corporativismo da universidade, 
principalmente. Não é_ dific:il vislumbrarmos, 
na tribuna, os mais exaltados que são oriundos 
da universídade, não alunos, evidente, mas 
professores. 

O Sr. João-CWmon- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RÓNÂN mo- Pois não.-ouço 
com prazer Q_ nobre Senador João Calmon, 
um homem que dedic:ou toda ~;;ua vida à Edu-

cação e -ao ensino. O apãrte de- V. EX, tenho 
certeza, enriquecerá o me~ discurso. 

O Sr. João Calmon - Gratíssimo a V. 
Br, nobr~ Senador Rorian Tito, pelas genP.· 
rosas palavras em relação a esse obstinado 
lutador da causa da Edu<::aÇão, Nobre Senador 
Ronan Tito, desejo felídtá-lo efusívamerite por 
sua bravura, ao destacar, nesta sessão do Se
nado Federal, a iniciativa da criação da Univer· 
sidade de Alfenas, com Seus 21 cui:sos, 150 
professores e 3.000 alunos. Realmente, no 
Brasil surgem reações nesta áiêa, errialguns 
momentos. Durante os trabalhos da ASsem
bléia Nac:ional Constituinte, emefgíu um de- -
plorável radicalismo contra o ensino privado, 
mesmo contra o ensino privado de excelente 
qualidade. Precisamos reconhecer que, no se
ter privado do ensino, há numerosaS --distor
ções. Há faculdades e universidades particu
lares que são fábricas de diplomas e caça-ní
queis. Algumas são escolas de funde semana: 
só funcionam nas sextas~feiras à noite e aos' 
sábados. Mas, sem dúvida alguma, há exce
lentes universidades particulares. Basta citar 
as Pontifícias Universidades católicas, a Uni
versidade Mac:kenzie, a Universidade Metodis· 
ta de Piracícaba, a Universidade Cândido Men
des e a Gama Filho. no Rio de Janeiro, e várias 
outras que o_ tempo não me permite 'citar, En
tretanto, as univéfsidades Púb1icas qUe,-na sua 
esmagadora maioria, na sua quase totalidade, 
são de alto itível, -por i.una série de circuns
tâncias foram-se elitizando, de tal ínaneira que 
wna pesquisa feita na Universidaêfe de São 
Paulo confumou que mais de 80% dos alunos 
que as freqüentam são filhos de super-rico$, 
de ricos ou da dasse média alta. Os pobres, 
conforme V. E,xq: salientou com tanta objetívi~ 
dade, não têm acesso.- 4e um inodo geral, 
à universidade pública. Esse radicalismo foi 
tão deplorável que eu não consegui sequer 
aprovação de um artigo que não era de minha 
autoria - ele fazia parte do Projeto Afonso 
Arinos- estabelecia este princípio: "30% das 
vagas nas universidades públlcas devem-ser--
resetvadas a estudantes pobres, devidamente 
habilltados". Desencadeou-se um movúnento 
esmagador que denotou essa_ proposta-que
era extremamente justa, razoável e que mere
ceria aprovação unânime. Estamos, então, 
diante de um paradoxo. O segmento mais 
avançado da educação brasileira, eu diria maiS 
avançado ideologicamente, deseja manter 
uma universidade pública eHtista, porque não 
admite sequer a reserva de 30% das vagas 
para estudantes pobres, reConhecidamente 
habilitados. Quando V. Ex' aponta o caso de 
Alfenas, realmente eu nao posso deixar de feli~ 
citar o admirável educador mineiro que deci-
diu, corajosamente, fundar uma universidade 
para que os estudantes pobres pudessem a 
ela ter acesso; Acredito, Senador Ronan 1lto, 
que, na base de umi atitude razoáveL sem 
nenhwn extremismo, sem nenhum radicafís-

- mO, sem nenhum preconceito, a escola públi
ca pod~ coeXiStfr com a escol~ particular de 
bom nível que não seja, obviamente, fábrica 
de diplomas ou uma "arapuca". Essa convie~ 
ç~o se fortalece ainda mais quando lemos uin 
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livro que é um best se/ler, intitu1ado Pcres
troika. Seu autor, OOibachev, décl.3ra que no 
atual regime da União Soviética "estão sendo 
fechadas, sumariamente, fábricas e universi
dades reconhecidamente ineficientes. Este é 
wn exemplo de que s6 o fato de a universidade 
ser pública não significa que seja intocável, 
perfeita, impecável, sem poder ser alvo de 
qualquer reparo, de qualquer crítica. Creio que 
com a autoridade de V. Ex•, como Uder do 
PMDB, seu discurso se reveste de uma impor
tância singu1ar. Todos somos a favor da edu
cação; educação sem adjetivação. Pode ser 
educação pública e pode ser educação ·do 
setor privado, desde que seja de bom nível 
e não tenha as caracteristicas já apontadas, 
que são execráveis, como a mercantilizaçao 
do ensino. Meus parabéns, meu nobre Líder, 
Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Agradeço ao no
bre Senador João Calmon. Sabia que o aparte 
de V. EX• iria enriquecer - e muito - meu 
pronunciamento. Por isso, até me dispenso 
de entrar em detalhes. 

A posição é esta: não se trata dé ser contra 
essa ou aquela universidade. E é até sintomá~ 
tico: quando a universidade pública não con· 
segue absorver nem 10% das cai-tdidatos aos 
seus cursos, os membros dessa universidade 
passam a combater a universidade particular. 
Por que será? Medo do confronto? 

O nobre Senador João Calmon colocou 
muito bem, e diria até mafS: Q_i.iaJ-tàO t.iffici e-sCoM 
la é fábrica de diplomas, ainda aí a culpa é 
do setor público, porque ele teria que fiscalizar 
e não deveria permitir que IssO aContecesse. 
De maneira que, quando o setor público sai 
da sua função de fiscalizar, o que acontece 
é isto: 

Sr. Presidente e Srs .. Sériadores, deixo regis
trado aqui os meus cumprimentos ao Magni
fico Reitor da Universidade de Alfenas, Sr. Ed~ 
son Antônio Velano, um homem pobre, carre~ 
gado de ideal e que, está prestando um grande 
serviço a Minas e ao Brasil, abrindo as portas 
da sua Universidade para quem queira ir para 
lá prestar o vestibular e continuar os seus estu
dos. Também homenageio, neste momento, 
o ex.Prefeito Hesse Luiz Pereira, que, à época, 
cedeu os terrenos para que essa Universidade 
fosse construída. 

Como disse, p~rticipéi da solenidade. FOi 
uma solenidade impecável, extraordinária. 
Lembrava da Universidade de B_olonba, criada 
em 1.080. Diria a V. Ex?" que foi uma beleza, 
foi um momento extraordinário da "Semana 
da Pátria" a instalação da Universidade_ de Alre
nas. Toda hora eu me assustava _com a gran
deza e a significação do evento: a primeira 
Universidade do Sul de Minas. É a primeira 
mesmo. Parabéns ao Dr. Edson Antônio Vela~ 
no, ao Prefeito Hesse Luiz Pereira, pela funda~ 
ção dessa Universidade. 

Na solenidade só cometeram um equívoco: 
homenagearam este modesto Parlamentar, 
que não fez jus à homenagém. To dos os que 
trabalharam foram lá e receberam a sua co
menda justa e merecida. E Minas está feliz 
com a criação da Universidade de Alfenas. 

_ ____}. -~egunda parte do meu discurso, Sr. PresiM 
dente, reservo para registrar uma corrupção. 
Fala~se demais em conupção. Toda bera se 
fala em corrupção neste País, fazem-se denún
ciaS por qualquer coisa. Vou falar de uma ver~ 
dadeira corrupção que está acontecendo com 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Aliás, o Senador Francisco Rollemberg pro~ 
pôs, aqui, um projeto, e na época - devo 
confessar de público - me faltou tirocínio 
para absorver toda a importância desse proM 
jeto , ter-me~fa até determinado mais ainda 
para a aprovação desse projeto. 

Hoje, Sr. Presidente, demoramos 42 dias 
para recolher o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. A importância, em média, é de 
700 milhões de cruzados novos. São 12 dias 
que o empresário tem de prazo para recolher 
ao banco, e o banco tem 30 dias de prazo 
para recolher. Sabemos que, com a inflação 
e os custos fmanceiros - estamos vivendo 
no país do clube, do cassino maior: o cassino 
maior é patrocinado pelos bancos, que têm 
a roleta, o bacará etc., os bancos têm o priviléM 
gio de fazer o jogo neste País com a conivênM 
cia, a complacência e cumplicidade do Banco 
Central. Não é ilegal, não. Tudo é pennitido, 
consentido e até aplaudido pelo Banco Cen~ 
trai. 

Pois bem, Sr. Presidente, quanto custa 700 
milhões em 30 dias? Porque, em_ doze dias 
- nós estam-os -na era do telex, do on fine, 
-d~:u pego um cheque meu em Belo Hori· 
zonte, desconto lá e cinco minutos, depois 
está debitado na minha conta aqui. Mas, para 
recolher o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, precisamos de 42 dias. Doze dias se
ria mais do que suficientes. Dez para o empre
sário fazer a folha e 2 para o banco. E a Caixa 
Econômica que pague pelo serviço do b<lnco. 

Sabem V. E# o que significa essa corrup
ção? Vou contar para os Senhores em peque
nas palavras. O custo do over que foi anun~ 
dado - 3a%, 48% - é um absurdo! Mas 
vou para uma taxa modesta, em que nenhum 
banqueiro empresta hoje, 30% ao mês. Sa
bem o que daria isso? Isso daria 21 O milhões
de cruzados. Sabe o que isso significa? Dez 
mil casas_ populares por mês, se essas casas 
fossem entregues à iniciativa privada, às cons
trutoras. Mas se forem entregues às prefei-

- turas, que possam entregar terrenos urbani~ 
zados, pOr sistenia de muti~ão, daria para fazer 
20, 3o·_mu casas por mês. Essa corrupção 
e6t0u denunciando! Quarenta e dois dias para 
recolhimento do Fundo de Garantia do Tem~ 
po de Seiviço é uma corrupção inaceitáVel. 
Precisa de cPI, muitas CPI, ou melhor, não 
precisa nada disso. O q_ue se -precisa é que, 
neste momento, o GoVerno determine os 12 
dias de prazo para recolhimento desse Fundo 
de Garantia. E os 700 milhões aplicados men~ 
saJmente dão para construir um mínimo de 
1 O mil casas por mês. Esse é o tipo· da corrupM 
ção que considero inaceitável. 

Para essa é que-eu gostaria de ver os santos 
guerreiros que lutam contra o dragão da maJ
dade, da corrupção; para essa corrupção é 
que eu gostaria de ver algumas pessoas arma~ 
das para lutar contra ela, porque essa vereia~ 

deiramente é uma que penaliZa o trabalhador 
duas vezes: a prímeíra, quando recolhe o seu 
Fundo de Garantia; a segunda, quando retoma 
em forma de beneficiqs. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite 
V.~ um aparte? 

OSR. RONANTITO-Com prazer, ouço 
o aparte de V. Ex-' 

O Sr. Francisco Rollemberg-Eminente 
Senador Ronan Tito, ouço~ com satisfação, 
V. Ex' nesta tarde, quando percute dois temas 
por mim tr_atados: um, no- ano que passou; 
Outro, neste ano, que causaram, de certa for
ma, alguma polêrnica nesta Casa. 

Pretendia, eu, no primeiro, que o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço tivesse sua cor
reç.ão mensal, como tem a caderneta de pou
pança, para preservar o património do traba
lhador. Naquela oportunidade, no último dia, 
na última sessão do Congresso Nacional, foi 
V. EX quem tirou da pauta o projeto, para 
ser melhor analisado. E V. ~ vem agora ao 
plenário desta Casa dizer que precisou real~ 
mente estudar um pouco mais, mas que_ V. 
Ex" hoje se a:Jia, e _é co-autor dessa emenda. 

O SR. RONAI"' TITO - O escudeiro de 
v. Ex-

o Sr. Francisco Rollemberg - Escudei
ro-não, mãs um cc-autor, porque não poderia 
ter um escudeiro da qualificação de V. Er, 
em seguida, percutiu todo o tema, que foi 
assunto tratado por mim este ano e que não 
foi aprovado, por-inconstitucional, mas, mes
mo assim, decidimos trazer ao plenário desta 
Casa. Efa um piojeto cujo lema era o seguiilte: 
"universidade paga para quem pode". Quem 
puder paga a universidade. E como se com
provar isto? É fácil com a declaraçao do im~ 
posto de Renda do grupo familiar, do pai, do 
responsável, seja eles quem for. Por isso, rece
bi ataques os mais diversos. Recebi também 
cartas de vários reito_res_ de universidades bra
sileiras. Entre as alegações, uma das mais inte
ressariles é a de que não adiantava o aluno 
pagar, porque o que o aluno paga à univer~ 
sidade é muito pouco e ela não poderia ser 
mantida. Então, pergunto: como são mantidas 
as universidades prfvadas?-Com o pagamento, 
com a mensalidade dos seus estudantes. Ora, 
naquela oc.3sião também dizia que é pieciso 
que a Universidade seja paga e é precisõ QUe 
ela acorde, porque a universidade pública bra~ 
sileira, Sr. SenadoÍ' ~ V. EX' ·sabe. tão bem 
disso quanto eu_ ..,.--_ dorme à noite, fof esSe_ 
dormir na universidade que convocou o ho
mem para estabelecer as suas universidade_s 
particulares. Córii.é"Çaran:i_ COm carreir_as .de 
Economia, OêrlCías das-Finanças, Direito. A 
demanda foi muito grande. Num crescendo 
muito grande, as outras profissões foram sen~ 
do estudadas e, os cursos sendo montados 
à noite, provando, <!Jssim, aquilo que a univer
sidade dizia, que eram impraticáVeis cursos 
de Entgenharia Mecan_iça à noite, cursos de 
Engenharia avn à noite e outros quejandos. 
Senador Ronan Tito, eu o parabenizo e para~ 
benizo-rne também, porque V. EJcf traz a lume, 
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nesta tarde, dois temas com os quais me preo
cupei e dois ternas dos quais neste instante 
V. EX" se toma cc-autor e meu companheiro 
lutas. Vamos lutar para que o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço seja remunerado co
mo deve ser. E vamos lutar para que aqueles 
que possam paguem a universidade, para aju
dar as universidades a se manterem. Vamos 
acordar a universidade brasileira, Senador Ro
nan Ttto. Multo obrigado a V. Ex' pela conces
são do aparte. 

O SR. RONAN 1Tf0 - Nobre Senador 
Frandsco Rollemberg, todos os precursores 
levam porretada. Quem vai na frente, quem 
enxerga mais, quem vislumbra tem que mui
tas vezes julgar com esse elemento que é a 
estultícia dos companheiros que não enxer
gam tão bem. V. Ext foi precursor da idéia. 
Permita-nos a nós, que não tivemos a lucidez 
de V. Ex' de ver no primeiro momento, que 
o acompanhe nessa luta. Essa luta tem que 
ser de todos os brasileiros. 

O custo de um estudante na Universidade 
particular de Alfenas é um terço do custo do 
estudante da universidade pública. E disse 
muito bem V. Ex' Tenho dois projetas dormin
do na Câmara dos Deputados. Um, refere-se 
à questão dos cursos à noite; o outro, ao vesti
bular no mesmo dia. Tudo isso está benefi
ciando o estudante rico, que muitas vezes fica 
com o motor do avião ligado no aeroporto 
e conhece o Brasil através do vestibular, por· 
que ele pega o avião, vai de uma cidade para 
outra disputar vagas. E o Pobre, muitas vezes, 
se a ele fosse reservada a universidade regia
na], poderia disputar essas vagas com mais 
vantagem. 

De maneira que apresentei esses dois proje
tes na Cârflara e vou -reapresentá-los agora, 
no Senado. E cjuem me despertou para isso, 
neste caso particu1ar, foi a Universidade de 
Alfenas. 

O Sr. Chagas Rodrlgues - V. EJcf me 
permite um aparte? 

OSR. RONAN mo -OUço com prazer 
o nobre Líder do PSDB, o nosso grande Sena
dor do Piauí. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Ronan Trto, realmente o argumento que 
impede o funcionamento d_as universidades 
públicas à noite é falso. Há quem diga que 
as universidades precisam ter cursos, manter 
disciplinas e exigir freqüência pela manhã e 
à tarde, e os que trabalham, então, não pod~ 
riam freqüentar as universidades. Ora, as uni
versidades privadas também funcionam à noi~ 
te. Na época em que fui cassado, eu fui profes
sor, aqui, em BrasíJia, de uma universidade 
privada. 

Cheguei a dar aulas, à noite, até com 39 
graus de febre, porque os alunos trabalhavam 
de dia. Portanto as universidades públicas 
também podem e devem ter cursos diurnos 
e notumos. V.~ está certo-e tem nossa soli
dariedade e o nosso apoio. Quanto à segunda 
parte, veja V. Ex' a ironia. A Constituição vigen
te diz no art. 7': 

"São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição socia1. 

III-Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço." 

Mas como V. ~ demonstrou, na realidade 
não é direito de trabalhador, está sendo mais 
direito dos banqueiros. Não se explica isso. 
Não sei nem se esses depósitos deveriam ser 
feitos em bancos P1ivados. Acho que deveriam 
ser feitos, talvez, nesta hipótese, apenas na 
Caixa Econ.6mica f'ederal ou no Banco do 
Brasil. Mas se chegarmos a admitir esse depó
sito na rede prlvaaa, não se justifica a demora 
no recolhimento. Isto é mais um incentivo, 
um estímulo, a favor dos bancos privados, que 
no Brasil possuem privilégios que inexistem 
nos Estados Unidos -da América, pátria do ca
pitalismo considerado moderno, desenvolvido 
e progressísta. De modo que V. Ex' também, 
nesta parte, tem nosso apelo. Este fundo está 
prestigiando, está favorecendo mais os ban
queiros do que os traba1hadores. Há outro as
pecto. Tomo conhecimento de que- e estive 
ausente nos últimos 1 O dias - a Comissão 
competente vai apreciar a indicação que o 
Senhor Presidente da República está fazendo 
do novo Presidente do Banco CentraL Esse 
cidadão deve ser sabatinado e deve também 
eSClarecer-seu pensamento- sobre- esse assun
to. Porque não podemos ter à frente do Banco 
Cenfrãl homens com mentalidade privatista, 
que vão lá defender os bancos privados. Preci
samos ter à frente do BanCo Central homens 
que pensam na economiã nacional, nos direi
tos da iniciativa privada e nos interesses do 
Pais e do Estado. Nada de estatismo, nada 
de privatismo! Assim como não aceitamos a 
intervenção do Estãdo em toda a área econó
mica, não podemos ·aceitar a intervenção de 
grupó-s priVados em órgãos governamentais. 
Vamos prestigiar a iniCiativa privada e vamos 
defender os interesses públicos. De modo que 
V. Ext terii: toda a nossa solidariedade. Espero 
que - ainda estamos nessa fase de transição 
-, quando tivermos o regime constitucional 
funcionando plenamente, todos esses erros, 
eja-Superado em favor do nosso povo e em 
favor da economia nacional. 

O SR. RORAN mo-Agradeço ao no
bre Senador Chagas Rodrigues o aparte que 
completa e enriquece o meu discurso. V. Ex' 
acabá coroando seu aparte, quando, no final, 
diz que o objetivo deve ser o bem público 
da comunidade, seJ?S da universidade, seja do 
Banco Central. Os privilégios têm que ser do 
povo, da sociedade _como um todo e não criar 
corporativismos e privilégios. E o pior que há 
órgãos públicos, como'"tlisse muito bem V. 
Ex', que estão aqui para cristalizar e proteger 
privilégios corporativistas. 

O Sr. Monso Sancho- Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. RONAN mo- Ouço, com pra
zer, o nobre Senador Afonso Sancho, que teve 
a gentileza de ceder a sua vez para que eu 
falasse. 

O Sr. Monso Sancho - Desejo, inicial
mente, dar um esclarecimento, porque às ve
zes aqui se dizem coisas sem nenhum funda
mento. Prhneiro, não são 42 dias que os ban~
cos têm; eles só têm 30 dias. Segundo, o ban
co não só recebe o Fundo de Garantia; o ban· 
co é empregado do Governo; os funcionários 
tiram o seu Fundo, contabilizam seu Fundo. 
Então, todo o banco que trabalha com o Fun
do de Garantia tem um batalhão de gente 
para tomar conta daquilo, e aquilo custa di~ 
nheiro e muita reSponsabilidade. Terceiro, es
sa história de dizer que os bancos têm privilê
glos, eu desafio a dizerem quais são esses 
prMlégios. Os bancos têm ônus, como toda 
empresa privada tem, porque ela é criada para 
isto. Eu queria apenas dar um esclarecimento, 
porque às vezes dizem que os bancos rece
bem o IPI e outros impostos federais, que não 
têm trabalho nenhum, e que eles os recebem 
num dia e com três dias recolhem à Receita. 
O Fundo de Garantia é uma carteira 1rãba1ho
síssima. Calcule.:se uma- firm-ã erripi'eiteira, 
que tem 5 mil, 10 mil, 15 rilil operárioS, que 
está demitindo empregados todos os dias, es.:. 
tá admitindo todos os dias. Tudo isso teni 
que estar rigorosamente registrado, porque _o 
banco é obrigado, mensalmente, a mandar 
os relatórios para quem de direito, a fim de 
ficar consciente e dente do resultado. Este 
esclarecimento é para que não fique assim 
tão aberta a denúncia do Senador, porque 
acharii1--rõ.l.tito mais interessante o_-Govenlo 
Federal pagar aos bancos para fazerem isso, 
se ele quer qué fáça; se ele não tem condições, 
porque tem muita gente_ que não procura o 
banco oficial pcira tratar desse assunto. Por 
quê? Porque.o próprio banco oficial não está 
interessado naquilo, porque aquilo é uma coi
sa muito trabalhosa. O banco oficial-que_r 
quando é um Fundo de Garantia de uma em· 
presa grande que__ tem que 10 funcionários. 
Aí é uma beleza! Mas uma empresa que tenha 
2, 3, 4 ou 1 O mil funcionários, ele não _quer 
este .esclarecimento, para que não ficasse as
sim, em julgado, um assunto que não é assim 
tão fácil, como se está dizendo. O o negado 
tem suas implicações e,estou plenamente d_e 
acordo que os bancos .. ~ Se o Governo quiser 
utilizar os serviços do banco, que ele pague 
aos bancos pelo serviço, estou plenamente 
de acordo. Quero despir-me aqui da condição 
de banqueiro, não estou falando c_om banR 
queira, estou falando aqui dentro da razão; 
fora· da razão, nunca- falarei. Este,_ o esclareci
mento_ que queria dar. 

O -SR.. RONAN TITO-- Agradeço ao no
bre Sen"adoi Afonso Sancho e acho uma bele
za que o COngreSSo Nadonal seja constituído 
de pessoas de diversas profissões, para que 
justamente cada um possa esclarecer o lado 
da verdade a que pertence. 

Falei, desde p_ inícip,_que são 42 dias, mas 
sendo 12 dias_ para o empresário e 3D dias 
para o banco, e disse também que podería~ 
mos resumir _os 42 em 12 dias, e seriam 2 
dias para os bancos e 1 O dias para as -empre
sas. Agora, que se pague _o trabalho dos ban-
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cos. V. EJcll disse bem; ê uma trabalheira, isto 
tem um custo. . . 

O que acontecia no passado, em que os 
bancos trabalhavam com taxa bruta? E eu vou 
dizer ''taxa bruta" para englobar o spread ou 
os juros e mais a correção monetária que tí· 
nhamos, um juro, de 3, 4, 5% ao mês. Então, 
se davam 30 dias ao banqueiro para que ele 
fosse remunerado por aquele traba1ho. No en
tanto, com a inflação, que subiu tanto e o 
custo do dinheiro ria mesma proporção, o que 
custava 3 a 4% passou a custar 30 a 40% 
ao mês, e ficou absurdo. Essa distorção pre
cisa ser consertada. Eu sei que dá muito traba
lho. Sei que a profissão de banqueiro pode 
ser honrada, como qualquer outra, desde que 
exercida cumprindo o que determina a Cons
tituição. - - -

Concordo plenamente com V. Exi', o aparte 
de V. EX' foi bastante _esclarecedor. Preconizo 
- e dou meu apoio _ao Presidente da Caixa 
Econômica Federal, o Dr. Mandarino, funcio
nário do Banco do Brasil que está servindo 
àquela instituição financeira - que cata: para 
12 dias. Para quê? Para que o empresário te
nha dez dias de prazo para fazer a sua folha, 
o banqueiro, no seu on fine, com a sua compe
tênda, passe em dois dias e cobre esse traba
lho da Caixa Econômlca. Isso tem um custo. 
O banco· é prestador de serviços e tem que 
cobrar por esse serviço, mas que tenha um 
fluxo, um cash flow. como dizem os america
nos, mais rápido para atender às demandas 
do povo brasileiro. To dos sabemos que a 
questão de recursos se prende a dois fatores: 
dinheiro e tempo. É muito -diferente termos 
700 milhões à vista e termos 700 milhões 
com 30 dias. V. Ex" sabe melhor do que eu. 
Neste instante estou defendendo que o lucro 
do emprego desses 700 milhões seja canali
zado imed!atamente para a construção de ca
sas para o trabalhador, e que o trabalho dos 
banqueiros seja remunerado. 

O Sr. Afonso Sancho- O banco fica 
com esse dinheiro por 30 dias, mas a empresa 
usa também esse beneficio, porque ela diz 
que só recolhe o dinheiro no seu banCo se 
receber uma taxa tal. Isso é muito comum. 

O SR. RONAN TITO - Às custas de 
quem? Aí fica o bancO ceâendo berleffcios 
para o cliente às custas do trabalhador. 

O Sr. Afonso Sancho- De qualquer ma
neira o custo se dilui e não se pode acusar 
só o banco. É comum a empresa dize"r: s6 
pago se me der a metade do tempo. Hoje 
no Brasil, nobre Senador, tudo é muito bem 
ajeitadinho, todo mundo usa a sua pontinha 
da melhor maneira. 

O SR. RONA.N TITO- Eu sei disso, mas 
quem paga sempre a conta, sempre, é o traba
lhador, desgraçadamente. E quem e"stá- falari
do não é um trabalhador, n!o estou no palan· 
que. V. Ex!' esclareceu muito bem, porque o 
banco fica 30 dias com o-dirihelro, o erltlpre
sário o procura e diz: 

'Vou recolher ao banco só se me der 
o beneficio tal." 

Agora, quem paga esse benefício? É claro, 
é o pobre do trabalhador, sempre. Mal remu
nerado, e ainda paga por isso mais uma vez. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. ~ 
um aparte? 

O SR. RONAN mo- Quero ouvir, se 
o Presidente me permite, o nobre Senador 
Ney Maranhão, da Bancada de Pernambuco. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Ronan Tito, quando V. Ex" fala em custo da 
universidade particular e da univer-Sidade pÚ· 
blica, tem toda razão. Existe uma dife'rença 
gritante nesses custos no Bra@l. Vou dar uni 
exemplo a V. Ex~ A Universtdade de Sorbonne, 
que ê uma universidade públlca, e que todos 
conhecemos, tem 22 mil alunos e 800 funcio
nários e professores. A Universidade Federal 
do Rio de Janeiro _tem 7.599 professores. fun
cionáriOs para- 34.624 alunos. Por aí V. Ex' 
vê a disparidade no que concerne às nossas 
universidades. Signifi.ca que os_ professores e 
os funcionários não são bem remunerados, 
e aí vemos o que está acontecendo nas riossas 
universidades pCi~ücas. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. 
Ext, nobre Senador Ney Maranhão, e ao Sr. 
Presidente a tolerâ:nda. 

Sr. Pre@dente, quero fazer uma síntes_e des
ta .m~ha interv_enção, que tem dois objetivos: 
pnme1ro, h<_>menagear Alfenas e Minas Gerais, 
porque nasceu no di,;~ 8 d~ setembro_ a' Unife· 
nas, e nasceu sob as bênçãos, .sob o trabalho 
suado, árduo do Magnifico Reitor, Dr. Edson 
Antônio Velano; e também para emprestar 
apoio ao Presidente da Caixa Econômica Fe
deral, .J?r. Mandarino, para que se encurte para 
doze d1as o recolhimento do Fundo de Ga"ran
tia do Tempo"de'ServiÇo, para que o .traba
lhador possa ser remul'!e~~d~ nes~e péríodo 
do depósito, e tarnb~r!J -para que a Caixa dispo
nha de fundos para melhor poder financiar 
casas populares. 

Agradeço a V. Ex", sr: Rresiderite. (Muito 
bem!) 

Durante o dlscurso_do Sr. Senador Ro
nan Tito, o Sr. SenadOr Pompeu de Sou
-sa, JP-Seeretái!o, deixa a cadeira da presj
dência, que é ocupada pelo Sr. Senador 
Nelson Cameiro, Presidente. 

COMPARECEM MNS OS SRS. SENADO
RES: 

João Castelo - Qd Sabóia de Carvalho 
-José Agripino- Lavoisier Maia-Raimun
do Ura- Gerson Camata- Nelson Carneiro 
-Severo Gomes -Iram Saraiva - Jrapuan 
Costa Junior -:- Maurício Corrêa - Mendes 
Canal e-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, mensagens do -Sr. Gover
nador do Distrito Federal que serão lidas pelo 
Sr. 19-SecretáriO. 

São lidas as seguintes 

MENSAGEM f"i9 78, DE 1989-DF 
(1'1' 70189-GAG, na origem) 

Brasília, 8 de setembro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa 

E.xcelêncta, nos termos da competência do 
Senado Federal no exercido das funÇões- de 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, confor
me § 1 ~ do artigo 16 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e considerando o 
disposto no artigo 2~ da Resolução n~ )57/88, 
dessa Casa, o Projeto de Lei que dispõe sobre 
aJterações no antigo artigo 209 do DeCretá-Lei 
n" 82, de 26 de dezembrO a e i 906. 

2. O referido artigo 209 dispõe sobre-ã cria
ção do FUndo de Desenvolvimento do Distrito 
Federa] e sobre a constituição de seus recur-
sos. -- -

3. A fundamentação da alteração proposta 
encontra-se no artigo 167, inciso IV, da Lei 
Maior, que veda a vinculação de receitas a 
fundos de _qualquer natureza. 
- 4. A previsão de recursos de origem orça
~entária o mantém na viabilidade e consagra 
o _procedime~tc?_ hoje vigente, -onde já s·e faz 
constãr dã: Lei de O~çamento. - _ 

5. É necessãrio frisar que a redaç~o- pro-· 
posta está consoante com-a -prática reiterada 
da administrãÇão do Fundefe. 

6. A Carta Política de 1988, no artigo 36 
do Ato das Disposições Constituciorials Tran
sitórias, determina que os fundos existentes 
rla data da promuiQ~ç~ da Constit~iÇão extin
-guir-se-ão, se riãO forem ratificados pelo Con.:. 
gresso Nacional nO _prazo de dois anos, raüo 
que determina se apresente à Câmarâ. LegiS
lativa do Distrito Federa] proposta de ratifica
ção, taJ como figura rio artigo 19 do projeto. 

Na certeza de contar com a inestimável co
laboração de Vossa Excelência e dos c:fignls
simos componentes da: Comissão do Distrito 
Federal e de todos oS Senadores desta Câma
ra Alta, uso o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência e seus· ifustfês.Pares próteStos-de 
alta estima e consideração. - ..lOllqÍJim .00:. 
mingas Rorâ, Govemad9r do DistritO Federal. 

- ~PROJETO DE LEI DO Dr 
N'51.DE 1989 

Ratifica ~mantém o Fundo de Desen
volvimento do Distrjto Federal - Fun-
deie, e dá outraS proVidênciaS. · 

O Senado Fedei'al, decreta: -
- Art. 1 ~ Fica ratificado e, como tal, mantido 
o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Fe
deral - Fundefe, criado pelo artigo 209 do 
Decreto-Lei n~ 82, .de 26 de dezembro de 
I 966, que passa a ter a segUinte redaÇão: 

"Art.- 209. Fica criado o Fündo de 
Desenvolvimento dO Distrito Federa] -
Furidefe, qUe se constituirá: -
I-dos recurSos- orçamentárioS· que 

lhe forem destinados; 
II- dos dividendos recebidos pelo Dis

trito Federal das empresas de cujo caPital 
participe; · : 

lll- das receitas auferidas com as apli
cações dos recursos-·que os constituem; 
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IV-dos recursos referidos no inciso 
ill." 

Art. 29 Os prazos, as condições financei
ras, os critérios de distribuição setoriais e as 
normas de aplicação do Fundefe serão defmi
das em regulamento, obedecido as normas 
gerais do sistema financeiro. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua aplicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distrito Federal) 

MENSAGEM N• 79, DE 1989-DF 
(N• 71/89-GAG, na origem) 

Bras~ia, 8 de setembro de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena

do Federal: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, para os fins pertinentes, o anexo Pro
jeto de Lei que dispõe sobre a extinção da 
Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 
e Guará e a criação das Regionais de Ensino 
do Núcleo Bandeirante e do Guará, da Funda
ção Educacional do Distrito Federal, bem co
mo a criação dos empregos em comissão que 
especifica na Tabela de Empregos em ComisM 
são da mencionada Entidade e dá outras pro
vidências. 

A medida se faz mister, vez que a junção 
de dois Complexos Escolares, situados em 
cidades satélites distintas, em uma única Dire-
toria Regional de Ensino vem ocasionando 
uma seqüência de congestionamentos admiM 
nistrativoMpedagógicos. A distância entre as 
escolas e a sede regional prejudica, sobremaM 
neira, o processo particípativo de orientação, 
acompanhamento, controle e avaliação das 
atividades escolares. O entrosamento previsto 
para um trabalho coMparticipativo tomou-se 
descontínuo e incompatível no âmbito defiM 
nido pela Regional de Ensino, tendo em vista 
a diversidade dos interesses e aspirações pro
cedentes de dois contextos s6cioMculturais di
ferenciados em suas necessidades específicas 
e por seus recursos disponíveis. 

PropõeMse, ainda, no aludido Projeto de Lei 
estender a Gratificação de Exercício no Magis
tério, criada pela Lei n"' 36, de 14 de julho 
de 1989, aos integrantes da categoria de Espe
cialista em Educação, no Quadro de Carreira 
do Pessoal de Magistério, da Fundação Edu
cacional do Distrito Federal. Essa providência 
toma-se imperiosa à vista da omissão da refe
rida categoria na pre-falada Lei n"' 36/89, e 
considerando que a esses servidores estão 
afetas at:Mdades de magistério. Assim, há de 
se estabelecer tratamento isonômico para ser
vidores em situações funcionais idênticas. , 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de alta estima e distinta conside
ração. - Jooquim Domingos Roriz. Gover
nador do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 52, DE 1989 

Extingue e cria Regionais de Ensino 
na Fundação Educacional do Distrito FeM 
dera/ e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
-Art 1~ -Fica extinta a Regional de Ensino 

do Núcleo Bandeirante e Ciuará, da Fundação 
Educacional do Distrito Federal. 

Art. 29 São Criadas as Regionais de Ensi
no do Núcleo Bandeirante e do Guará, da Fun
dação Educacional do Distrito Federal. 

Art. 39 Ficam criadas, na Tabela de Em
pregos em Comissão da Fundação Educa
cional do Distrito Federal, os seguintes empre
gos em comissão: 

1 Diretor Regional, símbolo EC-3; -
2 Assistentes, símbolo EC-7; 
5 Chefes de Núcleos, símbolo EC..-12; 
1 Chefe de Secretaria, súnbolo EC-12; 
1 Secretário Datilógrafo, símbolo EC-20. 

Art. 4"' Aos integrantes da categoria de 
Especialista em Educação, do Qaudro de Car
reira do Pessoal de Magistério da Fundação 
Educacional do Distrito Federal estende-se a 
Gratificação de Exerclcio no Magistério de que 
trata o inciso Vf, do artigo 29, da Lei n~ 36, 
de 14dejulho de 1989. 

Arl 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6"' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Came~o) 
-Nos termos da Resolução n9157, de 1988, 
os Projetas de Lei do DFnçs51 e 52, de 1989, 
que acabam de ser lidos, serão despachados 
à Comissão do Distrito Federal, onde poderão 
receber emendas, após sua publicação e dis
tribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias 
úteis. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 264, DE 1989 

Dll nova redação ao § 3" do art 35, 
da Lei nv ZBOO, de 10 de julho de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
"§ 3"' A redução a que se refere ao inciso 

n, do "caput". deste artigo não incidirá sobre 
as isenções e os incentivos fiscais previstos 
no art 14, da Lei n9 4.239, de 27 de junho 
de 1963, no art 11, inciso I e inciso V do 
Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 
1974, e nos arts. 1"' e 4"' do Decreto-Lei n9 
1.564-, de29 de julho de 1977, coma redação 
dada pelas leis posteriores que os modifica
ram". 

Justificação 

A inclusão do inciso V, no parágrafo 39, do 
. artigo 36, da lei que trata das diretrizes orça
mentárias para 1990, objetiva impedir a des
continuidade o desenvolvimento em algumas 
regiões do país, pois a desativação de fundos 
de investimento, ocasionará uma situação dra
mátfca em alguns casos. Pode-se citar por 
exemplo, o DL nç 880, principal resPonsável 
pelo atual estágio de desenvolvimento do E&-

tado do Espírito Santo. O frm do citado decreto_ 
traria transtornos à econOmia do-estadõ, com 
sintomas sérios. inclusive rio setor soda!. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1989. 
- Gerson Ciiitiata. ~-

LEGISLAÇÃO aTADA 

LEI N• 7.800. 
DE 10 DE JULHO DE 1989 

Dispõe sobre t:is diretrizes orçamintá-_ 
_rias para o ano de 1990 e cM outras proviM 
dências. 

--·········-·····································-···-·--
SEÇÃOIV 

Das Alternativas na Legislação 
Tributária 

Art. 36. ~0- Poder ExeCutivo eilviará ao 
Congresso Nacional, até cinco meses antes 
do encerramento do atual exercício financeiro, 
projetes de lei dispondo sobre alteraÇões na 
legislação de tributos e de contribuições ecoM 
nômicas e sociais, especialmente sobre: 

--:--·--·-·-
§ 39 A redução a que se refere o inciso 

11, do caput, deste artigo, não incidirá sobre 
as isenções e os incentivos fiscais previstos 
no art 14, da Lei n9 4.239, de 27 de jliflho 
de 1963, no art. 11, inciso I, do Decreto-Lei 
n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e nos 
arts. 1"' e 49, do Decreto-Lei n9 1.564, de 29 
de" julho de 1977, com a redaÇão dada pelas 
leis posteriores que os modificaram. -

........................................................ ·-···---
LEIN•4239, 

DE 27 DE JUNHO DE 1963 

AProva o Plano Diretor do Desenvo/M 
vimento do Nordeste para os anos de 
1963, 1964 e -1965, e dá oUtraS ProVi-
dências. 

Art. 14. AJ:k o exercício de 1973, inclusive, 
os empreendimentos industriais e agrícolas 
que estiverem operando na área de atuação 
da Sudene, à data da publicação desta lei, 
pagarão com a redução de 50% ( cinqüenta 
por cento) o Imposto de Renda _e adicionais 
não restituíveis. 
......... ~--·---..;;;~~ .. -·--_.;.._,;...,; .......... ~ .... -
·······---···---·····---·····--·········------

DECRETO-LEI N• 1.376, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe Sobre ã criação de FuridQS de 
Ú1Vestimento, altera a Legislação, do Im
posto sobre a Renda relativa a incentivos 
fiscais e_dá_ outras providências . 

Art. 11. A partir do exercício fmanceiro de 
1975, inclusive, a pessoa jurídica, mediante 
indicação, em sua declaração de rendimentos, 
poderá optar pela aplicaçáo, com base no pa
rágrafo único- do artigo 19, das seguintes par
celas do Imposto de R.enda devido: 
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1-Até 50% ( dnqüenta por cento), nos 
Fundos de Investimentos do Nordeste ou da 
Amazônia, em projetas considerados de inte
resse para o desenvolvimento econômico des
sas duas regiões pelas respectivas superinten
dências, inclusive os relacionados com tuJis.. 
mo, pesca, florestamento e reflorestamento 
localizados nessas áreas; 

.................................................... ,_, ___ _ 
V-Até 33% (trinta e três por cento), no 

Fundo de Recuperação Econômíca do Estado 
do EsPírito Santo, na forma a ser prescrita 
em regulamento, !ratando-se de contribuinte 
localizado no referido estado; 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=... ~ 
DECRETO-LEI N• 1.564, 

DE 29 DE JULHO DE 1977 

Altera incentivos fiscais do Imposto so
bre 3 renda para empreendímento!i,locaU
Zlldos nas áreas da Sudam e da Sudene. 

O Presidente da RepúbUca, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 55, item li, 
da Constituição, decreta: 

Art. I• Os artigos 13 da Lei n' 4.239, de 
27 de junho de 1963, e 23 do Decreto-Lei 
n' 756, de 11 de agosto de 1969, passam 
a ter a seguinte redação: 

"Os empreendimentos industriais ou agrí
colas que se instalarem, modernizarem, am
pliarem ou diversificarem, nas áreas de atua
ção da Sudam ou da Sudene, até o exercício 
de 1982, inclusive, ficarão Isentos do Imposto 
de Renda e adicionais não restituiveis incidenw 
tes sobre seus resultados operacionais, pelo 
prazo de 10 anos, 21 contar do exerdcio fman
ceiro seguinte ao ano em que o empreenw 
dimento entrar em fase de operação ou, quan
do for o caso, ao ano em que o projeto de 
modernização, ampliação ou diversificação 
entrar em operação, segundo laudo consti
tutivo expedido pela Sudam ou Sudene. 

§ 19 Os projetas de modemiiação, am
pliação ou diversificação somente poderão ser 
contemplados com a isenção prevista neste 
artigo quando acarretarem, pelo menos, 50% 
(cinqüenta por cento) de aumento da capaci
dade instalada do respectivo empreendimen
to. 

§ 29 Nas hipóteses previstas no parágrafo 
anterior, as Secretarias Executivas da Sudam 
ou da Sudene expedirão laudo técnico ates
tando a equivalência percentual do acréscimo 
da capacidade instalada. 

§ 39 A isenção concedida para projetas 
de modernização, ampliação ou diversificação 
não atribui ou amplja beneficias a resultados 
correspondentes~ prodUção anterior. 

§ 49 Os empreenâimentos que tenham 
parte de seus resultados beneficiada pelo dis
posto neste artigo considerarão como lucros 
isentos o mesmo percentual dos lucros totais 
que corresponda à relação entre as receitas 
operacionais da produção beneflf::iada e a re~ 
ceita total do empreendimento". ......................... ______ ,_, __ 

Art 410 Os artigos 23 da Lei n~" 5.508, de 
11 de outubro de 1968, e 29 do Decreto--Lei 

n7 756, de 11 de agosto de 1969, passam 
a ter a seguinte redação: 

"As empresas indusbials, agrícolas, pe
cuárias e de serviços básicos, instaladas 
nas tegiões da Sudam e da Sudene, po
derão depositar no Banco da Amazônia 
SA e no Banco do Nordeste do Brasil, 
respectivamente, para reinvestimentos, 
metade da lmportâricia do imposto devi
do, acrescida de 50% (cinqüenta por cen
to} de recursos próprios; ficando, porém, 
a liberação desses recursos condicionada 
à aprovação, pela Sudam ou pela Sudene, 
doS respectivos projetas técnico-econô
mlcos de modernização, complementa

-Ção, ampliação ou diversificação." 

=::::::::::::::::::::::::~::::::·== .. ·--·-·==== 
(À Cotriissão de Assuntos Económicos 

--:- Competência termihativa) 

PROJETO DE LEI DO SEI'!JIDO 
N• 265, DE 1989 

Dlspóe sobre as Comissões Parlamen
- tares de lnquétito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ As ComissõeS Parlamentares de 

Inquérito terão poderes próprios das autori~ 
dades judiciais na inveStigaçao dos fatos deter
minados que derem origem à sua criação. 

Parágrafo único. A criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito dependerá de delibe
ração plenária, se não for requerida pelo terço 
da totalidade dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal. 

Art. 29 No exercido de suas atribuições, 
poderão as Comissões Parlamentares de_ In-
quérito: -

1- requisitar, para auxiliar na realização de 
seus trabalhos, funcionários do quadro de pes
soal de qualquer das _Casas do -Congresso Na
cional, bem como, em caráter transitório, os 
de qualquer órgão ou entidade das adminis
trações direta, indireta e fundacional, do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas da União; 
n-determinar diligências e a realização de 

auditorias e inspeções em qualquer órgão ou 
entidade da administração pública, ouvir indi
ciados, inquirir testemunhas sob compromis
so, requerer a audiênda de parlamentar e Mi
nistro de Estado, requisitar de órgãos e entida
des da administraç.§o pública informações e 
documentos, tomar depoimentos de autori
dades federais, estaduais e municipais, e re
quisitar os serviços de quaisquer autoridades, 
inclusive policiais; 

ru- desdocar~se a qualquer ponto do terri
tório nacional e, excepcionalmente, ao exte
rior, para a realização de investigações e au
diências públicas; 

IV- incumbir qualquer de seus membros, 
ou funcionários requisitados, da realização de 
sindicâncias ou diligências necessárias aos 
seus trabalhos; 

V- fixar prazo para o atendimento de suas 
solicitações e determinações, salvo se o ato 

ou providência fót da alçã"da de autoridade 
judiciária. 

Arl 39 Às Comissões Parlamentares de 
Inquérito e aos funcionárior designados para 
realizar auditorias, sipdicâncias ou diligências 
é assegurado amplo acesso às informações 
e documentos necessãrlos à elucidação dos 
fatos sob apuração. 

Arl 4~ Constitui crime: 
I-impedir, ou tentar impedir, mediante 

violência, ameaça ou assuadas, o regular fun
cionamento de Comissão Parlamentar de In
quérito, ou o livre exercício das atribuições 
de qualquer de seus membros. 

Pena::-A do artigo 329_do Código Penal. 
II-Sonegar documento a ComiSsão Parla

mentar de Inquérito ou a funcionário que para 
.ela realize auditoria, sindicância ou diligência. 

Pena -A do artigo 314 do Código Penal. 
m-Fazer afrrmação falsa, ou negar ou ca

lar a verdade como testemunha, perito, tradu
tor ou intérprete, perante Comissão Parlame"n"
tar de Inquérito. 

Pena -A do artigo 342 do Código Penal. 
IV-Deixar de atender, injustificadamente, 

no prazo fixado, a solicitação formulada por 
Comissão Parlamentar de Inquérito. · 

Pena -A do artigo 330 do Código Penal. 
Art 5l' No exercício de suas atribuições, 

as Comiss.ães Parlamentares de Inquérito ob
terão as informações que necessitarem das 
institUições financeJras, que em nenhuma hi~ 
pótese poderão sor:tegá-la"s, sob penã da apli
cação da comin~ção estabelecida no. inciso 
IV do artigo anterior. 

§ 19 As informações a que se refere este 
artigo somente serão requisitadas após apro
vada a solicitação pela maioria absoluta dos 
membros da Comis_são Parlamentar de Inqué
rito. 

_ § 29 Serão mantidas sob sigllq__a;;- infçr
- mações recebidas que não tenham valor pro

bante do cometiineóto de irregularidades ou 
infrações. . _ . 

Art. 6~ lndiciad~ e testemunhas.serão in
timados e inquiridos de acordo com as pres-
crições da legislação processual penal, apli~ 
cando-se a mesma legislação, no que couber, 
às audiências de autoridades. 

Parágraro único. - Em caso de não compa
recimento de indiciado ou testemunha, sem 
motivo justificado. a Comissão Parlamentar de 
Inquérito poderá solicitar a sua condução foJ;"
çada, na forma da legislação processu~ penal, 
ao juiz criminal da l_ocalidade em qu~ re:sida 
ou se encontre. 

Art. 7~ O processá -e a instrução dos in
quéritos parlamentares obedecerão ao_ que 
prescreve esta lei e, no que lhes for aplicável, 
às normas do processo penal. 

Art. 89 As Comissões Parlamentares de 
Inquérito apresentarão relatório de seus traba· 
lhos e encaminharão suas conclusões, se for 
o caso, ao Ministério Público, para que seja 
promovida a responsabilidade civil ou criminal 
dos infratores. 

Art. 9~ Esta lei entra em vigor na ~data de 
sua publicação. . 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

Editada a mais de 7 (sete) lustros, a Lei 
n~ 1.579/52, que "dispõe-sobre as Comissões 
Parlamentares de Inquérito", não mais atende, 
lamentavelmente, às necessidades da fiscali
zação e do controle atualmente cometidos ao 
Congresso Nacional 

EsSa constatação, aJiás, se fez bem nítida 
ao longo dos 2 (dois) anos de trabalho da 
CPI que há pouco encerrou as investigações 
sobre as importações de aijmentos realizadas 
pelo Governo Federal à época do Cruzado 
L 

Com efeito, durante os trabalhos daquela 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que tive
mos a honra de presidir, pudemos sentir, em 
repetidas oportunidades, a fragilidade dos po
deres instrumentais que a lei em referência 
nos colocava à disposição. Basta mencionar, 
apenas a título de exemplo, que por várias 
vezes enfrentamos, sem podermos adotar 
qualquer medida, a pertinaz resistência de fun
cionários em atender às nossas solicitações 
de informações e documentos. Em 'Outras 
oportunidades, fomos obrigados a tolerar, por 
não dispormos de nenhum mecanismo de 
coerção, que expedientes por nós remetidos 
a órgãos e repartições públicas consumissem, 
sem qualquer motivo plausível, mais de 6 
(seis) meses para serem respondidos, sem es
quecer, também, as sonegações evidentes de 
infonnações e documentos importantíssimos 
para a elucidação dos fatos investigados. 

J:: para suprir, portanto, lacunas como as 
que acabamos de apontar que estamos for
mulando a presente proposição, a qual, pelas 
nossas expectativas, não s6 atuallza a preci
tada Lei n~ 1.579/52, coma_ também dota as 
Comissões Parlamentares de Inquérito de po
deres instrumentais consentâneas com os de
safios que a complexidade da modema Admi
nistração Pública estâ a impor à flscalízação 
e ao controle a cargo do POder Legislativo. 

Ressaltamos, por oportuno, que os poderes 
outorgados pelo artigo·2'1 dq projeto já estão 
consagrados, em certa m~dida, seja no Projeto 
de Regimento da Câmara dos Deputados, seja 
no novo Regimento do Senado Federal. Sobre 
eles, portanto, já existe relativo consenso. 

No mais, intentamos a ampliação dos fatos
tipos constantes da Lei n~ 1579/52, de sorte 
a cobrir todas as ações que impliquem viola
ção das prerrogativas inerentes aos poderes 
de investigação das Comissões Parlamentares 
de lnquérito, que outra coisa não são senão 
o próprio Congresso Nacional no exercido de 
uma de suas funções institucionais mais emi
nentes -a fiScalização e o controle dos atas 
do Poder Executivo. 

Digna de registro, por fim, é a conformação 
do nosso projeto aos ditames da novel Consti
tuição Federal de 5 de outubro de 1988, que 
não apenas ampliou o leque de atribuições 
conferidas ao Poder Legislativo, como ainda 
dotou as Comissões Parlamenwres de Inqué
rito de "poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais" (art. 58, § 39). 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1989. 
-Dirceu Carneiro. 

LEOISLAÇÁO CITADA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATI
VA DO BRASIL 

-1988-

SEÇÃOVII 
Das Comissões 

Art. 58. O Congresso Nadonal e suas Ca
sas terão comissões permanentes e tempo
rárias, constituídas na forma e com as atribui
ções previstas no respectivo regimento _ou no 
ato de que resultar sua criação. ................... , ... _______ ,.,,......_..,_~ ____ _ 

§ 3~ As comissões parlamentares de in~ 
quérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de ou
tros previstos nos regimentos das respectivas 
Casas, serão criadas pela Câmara dos Depu
tados e pelo Senado Federal, em conjunto 
ou separadamente, mediante requerimento de 
um_ terço de seus membros, para a apuração 
de fato de_terminado e por prazo certo, sendo 
suas conclusões, se for o caso, encamlnhadas 
ao Ministério Público, para que promova ares
ponsabmdade civil ou criminal dos infratores. 

LEI N• 1579, 
DE 18 DE MARÇO DE 1952 

Dispõe sobre as Comissões Parlamen
tares de Inquérito 

Art 1 ~ As Comissões Parlamentares de 
Inquérito, criadas na forma do Artigo 53 da 
Constituição Federal, ter$.o ampla ação nas 
pesquisas destinadas a apurar os fatos deter
minados que deram origem à sua formação. 

Parágrafo único. A criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito dependerá de delibe
ração plenária, se não for determinada pelo 
terço da totalidade dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado. 

Art 29 No exercido de suas atribuições, 
poderão as Comissões Parlamentares de ln- · 
quérito determinar as diligências que reputa
rem necessárias e requerer a convocação de 
Ministros de Estado, tomar o depoimento de 
quaisquer autoridades federais, estaduais ou 
municipais, ouvir os indiciados, inquirir teste
munhas sob compromisso, requisitar de re
partições públtcas e autárquicas informações 
e documentos, e transportar-se aos lugares 
onde se fizer mister a sua presença. 

Art. 3~ Indiciados e testemunhas serão in
timados de acordo com as prescrições estabe
lecidas na legislação penal. 

Parágrafo único. Em caso de não compa
recimento da testemunha sem motivo justifi
cado, a sua intimação será solicitada ao juiz 
criminal da locaUdade em que resida ou se 
encontre, na forma do artigo 218 do Código 
do Processo Penal. 

Arl 4~ Coilstitui crfme: 
l-impedir, ou tentar impedir, mediante 

violência, ameaça ou assuadas, o regular fun
cionamento de Comissão Parlamentar de In-

quér!to, ou o livre exercício das atribuições 
de qualquer dos seus membros. 

Pena ~A do Artigo 329 do Código Penal. 
li-Fazer afirmações falsas, ou negar ou 

calar a verdade como testemunha, perito, tra
dUtor ou iritérprete, perante a Comissão Parla
mentar de _Inquérito. 

Pena ~A do Artigo 342 do Código Penal. 
Art. 59 As Comissões Parlamentares de 

inquérito apresentarão relatório de seus traba
lhos ~ respectiva Câmara, concluindo por pro
jeto de resolução. 

§ 19 Se _forem diversos os fatos objetos 
de inquérito, a comissão dirá, em -separado, 
sôbre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo 
de finda á investigação dos_ demais . 

§ 2~ A incumbêncía da Comissão Parla
mentar de Inquérito termina com a sessão 
legislativa em que tiver sido outorgada, salvo 
deUberação da respectiva Câmara, prorrogan
do-a dentro da Legislatura em ·curso. 

Art. 69 o proc-esso e a instruçãO dos in
quéritos obedecerão ao que prescreve esta 
lei, no que lhes for apUcável, às normas do 
processo penal. 

Art. 7_9 Esta lei entrará em vigor na_ data 
de sua pubUcação, revogadas as disposições 
em contrário. 
... ,_,___.., .... ....__._..~ ... """"'-.. •H-.""';""~·'f.--·~ .. _.., 
~-.............. ::: ...... ___ .. ,_. __ - - .. ·-·-·-.... ~· 

(À Comissão de Constituiçã~ JUstiça e 
Gdãdania- competélii:Ja terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 266, DE 1989 

Cría O Adicional de Tarifa Aeropoltuária 
(ATA) e d~ ouiras Provídêndas. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1~ É criado o Adicional de Tarifa Ae

roportuária (ATA), incidente sobre_ as tabelas 
das tarifas aeroportuárias. 

Parágrafo único. O adicional a que se refe
re_ o caput deste artigo é fJXado em 50%- (cin
qüenta por cento), e incidirá sobre as tarifas 
domésticas e internacionais de embarque de 
passageiros, de pouso de aeronaves, de per
manência no pátio de manobras e na área 
de estadia, de armazenagem e capatazia e de 
uso das telecomunicações e _dos auxílios à 
navegação aérea em rota. 

Art. 2~ OprodutõdaarrecadaçãodoATA 
destinar-se-á à aplicação em investimentos 
para melhoramento, reaparelhamento, refor
ma e expansão de instalações aeroportuárias 
e do sistema de proteção ao_vôo. 

Art. 39 O montante da arrecadação do 
ATA será depositado, semana1mente, no Ban
co elo Brasil, constituindo recurso da Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária-In
fraero, a quem caberá sua gestão. 

Arl 49 O programa anual da aplicação 
dos recursos do Ata será aprovado pelo Minis
tro da Aeronáutica. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

A expansão do sistema aeroportuário brasi
leiro tem sido financiada, tradicionalmente, 
por dotações do orçamento governamental 
ou por fmanciamento externo, gerando, neste 
caso, aumento de nossa dívida pública. 

Ainda hoje o setor enfrenta dificuldades para 
o reaparelhamento dos aeroportos, para a 
conclusão de vários deles e_especialmente pa
ra a instalação dos centros regionais de con
trole do tráfego aéreo. 

Em razão do recente e trágico episódio do 
vôo 254 da Varig, cujo aparelho perdeu-se 
da rota e acidentou-se no norte de Mato Gros
so, quando seu destino era a cidade de Belém, 
a menos de duas horas de Maraná, onde fizera 
a última escala, veio a público a fragilidade 
do sistema de segurança dos võos em grande 
parte do território brasileiro. 

Segundo o noticiário, "o acidente com o 
Boeing 737-200 da Varig seria evitado se a 
capital paraense contasse com um sistema 
de radar em pleno funcionamento. Este siste
ma, que ainda não existe, é o Cindacta IV (Cen
tro Integrado de Defesa Aérea e Controle -de 
Tráfego Aéreo) e não foi instalado em função 
do corte de verbas do orçamento do Ministério 
da Aeronáutica". 

Além disso, e consoante dados oficiais, "o 
mercado de transporte aéreo doméstico de 
passageiros, nesta década, vem crescendo a 
uma taxa média de 4% ao ano, mas o setor 
de carga aérea teve o crescimento explosivo 
de 13%/ano no transporte doméstico, e de 
7% na área internacional. Por outro lado, a 
mudança do perfil por que a frota está passan
do, com a entrada de equipamentos de última 
geração, mais económicos, mais silenciosos 
e de maior oferta unitária vem provocando 
demanda cada vez mais elevada_ de pistas, pá
tios e terminais. Ao mesmo tempo que as ne
cessidades de investimentos no setor cres
cem, registra-se a diminuição gradativa da re
ceita tributária da União com as disponibili
dades de recursos para investimentos na área 
praticamente atingindo a exaustão. Há, portan
to, a necessidade de se encontrar fontes alter
nativas de recursos que permitam a manu
tenção dos níveis mínimos de_ atendimento 
na área". 

Ora, com uma inflação que já atingiu o pata
mar de 30% ao mês, vê-se o Governo na con
tingência de comprimir ainda mais os gastos 
públicos, sendo ilusório esperar-se que so
brem recursos suficientes para investimentos, 
quando o que se busca a todo custo é a redu
ção do déficit público. 

Sendo da responsabilidade da Onião a ex
ploração dos serviços de navegação aérea, ae
roespadal e da infra-estrutura aeroportuárias 
(CF, art 21, XII, c), urge que se crie mecanismo 
económico para financiar tais serviços, espe
cialmente quando s_e tem conhecimento de 
que as tarifas cobra4as atualmente visam tão
somente à manutenção das instalações, Isto 
é, destinam-se a cobrir despesas de custeio. 

Dai a apresentação do presente projeto de 
criação do Adicional de Tarifa Aeroportuária, 
que terá o produto de sua arrecadação desti-

nado à aplicação em investimentos para me
lhoramento, reaparelhamento, reforma e ex~ 
pansão de instalações aeroportuárias e de se
gurança do tráfego aéreo (art. 2i>). Portanto, 
com o objetivo de custear despesas de investi
mento. 
~ uma providênda que se inspira no prin

cípio da justa repartição dos encargos sodaJs, 
já que apenas os que utilizam os selViços e 
equipamentos do setor é que serão chamados 
a contribuir e, assim mesmo, na proporção 
de intensidade da utilização. 

Sala das Sessões, 1 O de setembro de 1989. 
- RonlJn Tito 

À Comissão de Assuntos Económicos 
(Comj;etênda- terminativa.} 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetos lidos serão publicados e reme· 
tidos às col!Ússões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-As matérias constantes dos itens 1 a 4, 
em fase de votação não serão submetidas a 
votos nesta sessão. 

- São os seguintes os itens adiados: 

-l-

Votação, em primeiro turno, da pro
posta de emenda à Constituição n~ 1, de 
1989, de autoria do Senador João Mene
zes e outros senhores Senadores, que al
tera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. 14, para desincompatibilização do 
Presidente da República, dos governado
res de estado, do Distrito Federal e dos 
prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989; 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corréa. 

-2-

Pc"ojeto de Lei do DF n9 38, de 1989 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art ~1 elo_ Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do_ Projeto 

de Lei do DF n9 38, de 1989, de iniciativa 
do Governador do D_istrità Federal, que 
cria a Secretaria do Mefo Anibiente, Ciên· 
cia e Tecnologia e dá oub:as providências, 
tendo 

PARECER, sob n•175, de I 989, da Co
missão 

-do Distrito Federal, pela constitudo
nalidade e juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto 

_de_ Lei do Seriado n9 163, de 1989 -
COmplementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que define, 

na fonna da alínea a do inciso X do art. 
155, da Constituição Federal, os produtos 
semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos estados e Distrito Federal quan
do de sua exportação para o exterior, ten
do 

PARECER, sob n9169, de 1989, da Co
missão 
-~de Assuntos Econômicos, favorável 

ao projeto, com emendas que apresenta 
de n~' 1 a 5-CAE. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto 

de Resolução n9 5!?, de 1989, que autoriza 
a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados no· 
vos, a 1.135.757,94 BTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, tendo . 

PARECERFAVQRÁVEL,sobn•168, da 
Comissã.o 

-de Assuntos Económicos. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 177, de 
1984 (n9 2.039/79, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art 450 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro· 
vada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de 
maio de 1943 ... 

A Presidência, nos tennos do art334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n" 58, de 1989, da-Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 177, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo obJeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Item 6: 

Projeto de Lei da Câmara rt' 193, de 1984 
(n9 2.816/80, -na Casa de origem). --que 
estabel~e multa pelo descumprimento 
do prazo previsto noart 1 ~da Lei n94.749, 
de 12 de agosto de 1965, que "dispõe 

- -sObre o pagamento da gratificação pre
vista na Lei nç 4.090, de 13 de julho de 
!962". 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento lntemo, e conforme o Parecer 
nç 58, de 1989, da Comissão de Constituiç:á.o, 
Justiça e Cidadania declara prejudicado o Pro
jeto de Lei da Câmara n9l93, de 1984. (Pausa) 

Não havendo objeç:ões do Plenário, a maté· 
ria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
·Item 7: 

Projeto de Leida Câmara n92Q1, de 1984 
(n9 2.232179, na Casa de origem)~ que 
altera os arts. 29 e 53 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprowda pelo De
creto--Lein95A52,de 19demaJode 1943, 
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para instituir penalidade para os casos 
de recusa de anotação na Carteira de Tra
balho e Previdência Social. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão ele_ Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 2.01, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmàra dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
ltem8: 

Projeto de Lei da Câmara n9 208, de 1984 
(n? 1.678n9, na Casa de origem), que 
altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

A Presidência, nos terrrios do art,. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n"' 58, de 1989, da COmissãO de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
projeto de Lei da C'amara n~ 208, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRES!DEI'ITE (Nelson Carneiro) 
Item 9: 

Projeto de Lei da Câmar:a it9 209, de 1984 
(n~ 525n9, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 
5.452, de· 19 de maio de 1943, na parte 
relativa ao adiciona1_de periculosidade, e 
determina outras providências. 

A Presidência, nos terrrros do art. 334, alínea 
1t do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~" 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n<:> 209, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
Item 10: 

Projeto de Lei~ Câmaran~213,9e_1984 
(n~ 586n9, na Casa de origem), que dis
põe sobre a concessão de salário-família 
aos empregados domésticos. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a do Regimento Interno; e COnforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 213, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
Item 11: 

· Projeto de Lei da Câmar_a n9222, de 1984 
(n~ 1.959n9, na Casa de origem), que 
revoga incisos do art. 530 da Consoli
dação das_ Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n9 5.452,. de }9 de mato 
de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interne; e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constitulção, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 222, de 1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeç:ão do Plenário, a matéria 
vai ao ArquNo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Item 12: 

Projeto de Lei da Câmara n9 231, de 1984 
- Complementar (n9 232/84, na Casa 
de oriQem), que dispõe sobre os empre
gados das empresas agroindustriais e 
agrocomerciais que exercem _suas ativi
dades no meio rural. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça- e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 231, de 1984-
- Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Cãrital'a dos Deputados. 

O SR. PRES!DEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre S_enador Afon

so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO ( -CE: 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, dispõe-se o Governo 
Federal a propor a tributação das microem
presas pelo Imposto de Renda, embora de 
forma amenizada pelo Sistema de Estimativa 
do Lucro Tributável, enunciada ao percentual 
de 13% e uma alíquota de 25% sobre esse 
resultado do arbitramento._ 

-eomõ é sabido, o art. 179 da ablal consti
tuição brasileira determina tratamento diferen
ciado às microempresas, objetivando incenti
vá-las, inclusive no aspecto tributário, preconi
zando ainda a redução da existência de even
tuais encargos. 

Dessa forma, existindo para as microem
presas ~m regime atual onde elas desfrutam, 
entre outros favores legais, da isenÇão do Im
posto de Renda, parece-nos de duvidosa cons
titucionalidade a _disposição de criar um ônus 
até então inexistente, ao invés de proceder 
à redução recomendada pela Constituição de 
1988. 

Poderá, é certo, existir ·díVergênda quanto 
à conseqüênda jurídica que extraímos do art. 
179 da Carta Magna, no sentido de existir em 
suas disposições uma garantia para a perrna-

nência do regime de favores legais já existen
tes. Todavia_~ é inequívoco ser a criação do 
ânus tributário novo uma reversão .. do trata:
mento até então dispensado às mlcroempre
sas, quando tal não pode ser admitido pelo 
espírito da norma constitucional. 

Não ignoramos pretender o Governo Fede
ral, com sua proposta de tributar as microem
presas, encontrar uma fonte de_ suprimento 
de recursos fisç;ajs reclamc,dos pela necessi~ 
da de de ajustar as contas públicas _em relação 
à execução do orçamento de 1990. 

Também temos conhecimento de que exis
te da parte das autoridades fazendárias o con
vencimento da ocor~ncia de desvios instru
mentais por via da constituição de microem
presas, fazendo-se a pulverização de empreen
dimento que poderia ter forma de empresa 
maior pãra evitar a tributação. 

Parece-nos, contudo, não se consti_tuir solu
ção adequada para as duas situações a intro
dução de medidas legislativas confrontad()ras 
de normas cons:tltu~iÓnais e, pilndP8imente, 
do _sentido social_ dessas normas. __ . 

Relativamente à questão i!os desvios supos
tamente existentes .com a u!ill@ção da forma_ 
jurídica da microempresa, adequada seria a 
ação administrativa ou judicial de promover 
a desconsideração da organização formal pa~a 
impor a tributação àqueles casos cinde fosse. 
manife_s@ _é!Jraude, medida esta que Os Tribu
nais vêm declarando legítima, -corOo deve ser 
do conhecimento das autoridades foiizendárias. 

Inaceitável é pretender-se adotar, conlo pro
te.ção de suposta evasão fiscal por meio de 
tais desvios, Um sistema punitivo para todo 
o universo das microempresas, destruindo in
clusive uma concepção social já sediment.ada 
na Legislação Ordinária e, agora, institucio
nalizada pela Constituinte de 1988. 

Todos nós temos conhecimento do chama
do estatuto da mlcroempresa, constituído peta: 
Lei Complementar n"' 48 de 1984, e pela Lei 
Federal n9 7.256, de 1984, onde, na verdade, 
se deu sistematização de Regime Fiscal dife
renciado já existente em legislação anterior 
do próprio Imposto de Renda, desde a Lei 
6.468, de 14-11-77, e do posterior Decreto-Lei 
n• 1.780 de !980. 

Consta da Mensagem n9 137, de 7 de maio 
de 1984, encaminhando o Projeto"de Lei Com
plementar n9 154, de 1984, que resultou na 
Lei Complementar n<:> 48, de 1984, instituidora 
do Estatuto da Microempresa, o expresso re
conhecimento· de serem as ditas empresas 
a matriz do sistema produtivo de maior porte 
e, além disso, uma fonte de ocupação de mão
de-obra, cumprindo, pois, relevante função so
cial. 

Ali também se reconheceu a imp-ortância 
da micro_empresa no desenvolvimento econô
mico como supridora de insumos básicos e 
tambémconsumidora dos produtos industria
lizados ou comerc~dos. 

Nesse mesmo documerito, o GovernO 
apontava a iSenÇão do Imposto de Renda co
mo um dos principais suportes para viabilizar 
a sobrevivéndã e o desenvolviiri~tõ da mi
croempresa. 
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Na verdade, ao fazer tais reconhedmentos1 

o Governo Figueiredo, subscritor da mensa
gem, corno o Co~:tgresso Nadonal, editor do 
Estatuto da Microempresa, estavam apenas 
ressoando um comportamento de todos os 
paíSes, pois constitUi-se prática universal a po
lítica fiscal de Isentar as microempresas. 

Não menos atento a essa realidade mundial 
esteve o legislador constituinte de 1988, quan
do institucionalizou o tratamento diferenciado 
das microempresas em expressa disposição 
do art. 179, cujo sentido e alcance nos parece 
impedir qualquer tentativa de reduzir bene
fícios fiSCais que tais entidades produtivas já 
desfrutavam por consciência social do legis
lador ordinário. 

Para nós, ademais, a introdução de tributa
ção do Imposto de Renda para as microem
presas, além de confrontar a própria norma 
constitucional referida e demonstrar insensi
bilidade social, provocará a fuga delas para 
a marginalidade, perdendo-se para a chamada 
economia informal mais um agente produtivo. 

Entendemos ser indispensável e garantida 
pela Constituição de 1988 a manutenção dos 
benefícios fiscais já desfrutados pelas mi
croempresas, quando, pela força das circuns
tâncias de uma conjuntura de dificuldades de 
caixa do Tesouro Nacional, não se lhes possa 
conferir outros beneficias, como se faria con
seqüência do comando existente no referido 
art 179 da Lei Maior. 

Resta-nos, pots, esperar que esta Casa pro
duza repercussão dessa nossa preocupação 
capaz de despertar a sensibilidade do Governo 
para recuar no seu propósito anunciado, ou 
do Congresso Nacional, para, se for o caso, 
recusar homologação à iniciativa infeliz viola
dora da garantia constitucional dada às mi
croempresas. 

Não desejamos que o fluxo de desenvol
vimento da microempresa e da pequena em
presa sofra um desaquecimento de entusias
mo que invade o Pals, a exemplO do que oCor
re no mundo inteiro, com apoio integral de 
seus governos. 

Era O quê tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores._ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente,.Srs._Senadores, ao regressar de ligeira 
viagem ao exterior não poderia deixar de asso
ciar-me às homenagens que o Senado Fede
ral prestou ao General Rubem Carlos Ludwig, 
falecido no Rio de Janeiro, no dia 28 de agosto 
de 1989 e sepultado no dia seguinte em Ca
noas, no Rio Grande do Sul. 

Aprovados pelo plenário, aquelas homena
gens foram requeridas pelos Senadores Jar
bas Passarinho, e Antônio Lulz Maya entre ou
tros, tendo os Senadores Jorge Bornhausen, 
Edison Lobão, João Calmon, Afonso Sancho, 
Mauro Benevides, Marco M.aciel e Pompeu de 
Sousa enaltecido a personalidade e expres
sado sel_ltimentos de profundo pesar pelo de· 

sap_arecimento do_General Rubem Carlos Lud
wig. 

Nascido _em 16 de janeiro de 1926 em La
goa Vermelha, no _Rio Graride do Sul faleceu 
aos 63 anos, quanâo ainda se encontrava_ na 
plenitude de uma fecunda e notável t:J:ajetória. 

Cónheci o General Rubem Ludwig no go
verno do General Ernesto Geisel, ele foi asses
sor de Imprensa, Chefe de Relações Públicas 
e Chefe do Gabinete do Conselho de Segu
rança Nacional e no Governo do General João 
Figueiredo, foi Otefe da Casa Militar e Minisiro 
da Educação. 

Como Ministro da Educação, durante 21 
meses, desempenhou com invulgar talento e 
excepedónal competência e eficiência o Car
go, tendo substituído o ilutre Ministro Eduardo 
Portella. 

Devo ressaltar que os laços de nossa estima, 
respeito mú.tuo e sincera amizade se fortale
ceram pelo fato de ter o Ministro Rubem Lud
wig atendido, com presteza e substancialmen
te a todos os pleitos e reivindicações de Ser
gipe que lhe formulei e transmiti, na qualidade 
de Secretário de Educação e Cultura. 

Em todos os importantes cargos que de
sempenhou, destacou-se o General Rubem 
Ludwig sempre pela sua excepcional cultura, 
dominando o inglês, o francês e o alemão, 
e revelando, durante a sua passagem pelo Mi
nistério âa Educação e Cultura as extraordi
nárias dimensõeS do seu talento nos domínios 
da Pedagogia, da Comunicação Sociãl e de 
suã midtifacetada formação profissional. 

Sãã eStas as razões que me levam a regis
trar, desta tribuna, a minha imensa saudade 
e a tristeza gerada pelo falecimento de uma 
das mais valorosas lideranças das Forças Ar
madas brasileira. que conquistou o mais pro
fundo respeito e admiração de todo o País. 

Nos limites preestabelecidos destes breves 
comentários, desejo transmitir à digna família 
desse inesquecível brasileiro, à sua Exm• Pro
genitora, Esposa, filhos e irmãos -as expres
sões do meu profundo pesar, ao mesmo tem
po em que me associo às justas homenagens 
que lhe estão sendo prestadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo _a palavra ao nobre Senador Cid 
Sab6la de Carvalho. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB--=-CE:15ronuncia O segui~ie disCurso.) 
....... Sr. Presidente, Srs. Senac;lores, é com a 
maior alegria que registro, da tribuna do Sena
do "Federal, o transcurso do 2QI' ·aniversário 
das ativ:idades jornalísticas do meu conterrâ
neo e amigo José Maria Melo, que no decurso 
desse tempo trabalha na condição de repórter 
que, diariamente, cobre os acontecimentos 
verificados no. AeroPOrt_o Internacional Pinto 
Martins. em Fortafeza, Ceará. 

Sr. Presidente, o conceituado profissional 
qUe,-nesse instante, homenageio, iniciou a sua 
vitoriosa carreira como repórter amador da 
Rádio 'Iracema de fortal_e_za_, uma das mais 
tradicionais emissoras cearenses, tendo uma 
rápida passagem pelos quadros funcionais do 
jornal "O Estado", igualmente, prestigloso ór
gão da imprensa do Ceará. 

No ano de 1 958~ transferiu-se para o jomal 
.. 0 Povo", onde, primeiramente, exerceu a fun
ç8o de Auxiliar de Escritqrio. Gr""ç:as aos seus 
méritos pessoais, 9nde despontavam a dedi
cação e comprovada responsabilidade, foi 
promovido para o cargo de_ Chefe do D_eparta
mento d~ Pessoa_!, da_ importante empresa, 
permanecendo na função até o ano de 1968. 

Mas, Sr. Presidente, apesar de reconhecer 
a importância da área de recursos humanos, 
a SUÇl vocação era mesmo pela atlvidade no 
âmbito da informação, exatamente, pelo fascí
nio que a comunicação exerce sobre aqueles 
que realmente nela querem atuar. Tanto que 
nos momentos disponíveis consagrava a sua 
realizaçáo pessoal no exercício de repórter es
portivo, função que sempre encarou com se
riedade e competência. 

Depois de cumprir a sua missão no setor 
administrativo, José Maria Melo conseguiu se 
fixar como repórter, sendo um dos mais lau
reados cronistas esportivos do meu Estado, 
em face do trabalho sério e da responsabi
lidade sempre presente no exercfcio profis
sional. Foi ele um dos principais incentiva
dores de sucessivas campanhas de propaga
ção do esporte cearense, conquistando o 
aplauso dos desportistas e entidades de diver
sas áreas independente da cor clubística esco
lhida pelos aficcionados. 
_ Leal com os Co!Jlpa_nheiros e atento aos 

mais rígidos princípios éticos, José Maria Melo 
começou no dia 17 de julho de 1969,- uma 
coluna diária denominada de "Aeroporto", 
ressaltando, mais uma vez o_ seu espírito pio
neiro, pois, a partir desta data a imprensa cea
rense ganhava um novo tipo de informaçao, 
com ampla cobertura a todos os aconteci
mentos registrados no Pinto Martins. 

Trata-se, hoje, Sr. Presidente, de uma das 
mais movimentadas colunas da imprensa do 
meu Estado, revestindo-se, principalmente, na 
mais Importante fonte de informação no cam
po político, uma vez que no "'Aeroporto" transi
tam as mais representativas figuras da vida 
nacional e a primeira entrevista sempre é con
cedida na oportunidade do desembarque. Em 
função disso, atualmente quatro jornais, qua
tro emissoras de rádio e três de televisão, co
brem o noticiário do Aeroporto, numa prova 
insofismável da importância de tal atividade 
iniciada há vinte anos_ pelo jornalista José 

Maria Melo. 
Ao final, associo-me com as justas homena

gens que vêm sendo tributadas ao jornalista 
José Maria Melo, pelo transcruso de tão signifi
cativo evento, na certeza de que, continuará 
ele desempenhando com dignidade e respei
to, as suas honrosas atribuições, hoje _como 
integrante dos quadros do Diário do Nordeste, 
uma das mais vivas e atuantes células da im
prensa cearense. 

Eram estas, Sr. Presidente, as minhas consi
derações na tarde de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 



4682 Terça-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II) Setembro de 1989 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, consultando 
os Anais desta Casa; verifica~se a constância 
dos temas r~lacionados com a qu~tão nor
destina. Inúmeras proposições legislativas e 
discursos mostram a verdadeira época de ge
rações de parlamentares que usaram esta tri
buna para mostrar ao Brasil os grandes pro
blemas que afligem um terço-da popülação 
brasileira. também inúmeros apelos têm con
cla.mado o indispensável apoio dos represen
tantes das demais regiões, visando a uma so-
lução dermltiva. -

Ê até c:ompreensível que, num País em de
senvolvimento, com escassez de recursos pa
ra atender às fortes demandas por obras de 
infra-estrutura econômlc:a e social em todo 
o seu território, se enconl:fem barreiras para 
obter-se a coesão das vontades políticas as 
quais levem a priorizar a problemáti"C:a nor
destina. 

O que se Verifica é que as medidas adotadas 
têm-se revelado instáveis, cauísticas, ou assis
tencialistas e paternalistas. Como conseqüên
cia dos repetidos insucessos, restou o profun
do desgaste da imagem de uma região qUe 
tem_ grandes potencialidades eConômicas, 
culturais e sociais para assegurar a retorno 
do capital ali investido. 

Houve grandes contribuições e grandes 
conquistas, multas das quais devem ser credi
tadas a esta Casa. Mas a verdade é que jamais 
se conseguiu evitar a descontinuidade do fluxo 
de capitais financeiros, nem mesmo parã o
financiamento de atividades produtivas pela 
iniciativa privada. 

A irrigação já foi prioridade em vários gover
nos, e muito pouco tem evolUído quanto à 
extenção de terras irrigadas no Nordeste. 

Qrande parte dos investimentos das estatais 
tem preferido se localizar nas regiões mais 
adiantadas, relegando a plano secund&rio os 
fatores produtivos que o Nordeste tem em 
abundância- mão-de-obra, mercado cons_u
midor potencial e importantes matérias-pri
mas. É do conhecimento de todos que a locali
zação de empreendimentos estatais eriCãreas 
mais carentes tem diso um instrumenta de 
política de desenvolvimento utilizado por vã
rios países - a exemplo dos Estados Unidos 
e itálía. 

Quais foram os resu1tados de programas 
como o Palo-nordeste, Projeto Sertanejo, pró
Hidra e tantos outros, de princípios e objetivos 
tão bem formulados? 

Quanto se gastou com ajudas e com obras 
meramente assitenciais levadas ao Nordeste 
por ocasião das grandes estiagens? 

O que foi feito para criar condições de conVi
vência estável do nordestino com os efeitos 
das secas periódicas, cuja incidência se pode 
prever hoje com grande probabilidade de 
acerto? 

São perguntas, Sr. PreSidente, de difíceis 
respostas. 

O que se verifica é que multo pouco se 
conseguiu em termos de redução dos índices 
de desnutrição, mortalidade e analfabetismo. 
A renda per capita do Nordeste, apesar de 
alta concentração em pequena camada da po· 
pulação, ainda assim representa 41% da iné-

dia brasileira e apenas 29% da média do Su· 
deste. 

0-_ ri:taís grãVt é que tais defasagens vêm 
a:umentãfido tanto ao longo dos anos. 

Como cOOS.eqb.ênc:ia, as taxas de emigração 
continua crescendo, não tanta em direção às 
cidades da região, mà.s, principalmente, rumo 
ao Sudeste. 

A imigração representa um ôli.üS muito pe
sado para os-governos locais, que investem 
18 a 20 anaát ou até mais, no elemento huma
no, com alimentação, saúde, educação, habi
tação, etc., não obtendo o retomo desse inves
timento, que vai gerar recursos em outras re
giões. 

Os Estad!J~- e Municíptos ainda perdem no 
Volume das Fundos de Participação -e agora 
nOS Fundos Constitucionais - porque os re
cursos são distribuídos pela União com base 
nos critérios de população e da renda per capt
ta. Perdem, igualmente, em força política, por
que o número de representantes na c---amara 
dos Deputados e nos legis1ativos estaduais e 
mUnicipais-também obedec:e ao cri~ério popu
lacional. 

São milhares de nordestinos - sobretudo 
homens adultos - que, a c::ada ano, por falta 
de emprego, alimentos, escolas, hospitais, etc, 
ronipem- os laços com suas cuhuras .e seus 
familiares. indo engrossar as ftleiras dos exêr~ 
cltos de reseNa do mercado de trabalho de 
outras regiões, muitos deles tomando-se pá
fias, porque não conseguem emprego e preci-
sam sobreviver. --

0 êxod.o aumenta nas épocas· de séca, 
quando o Governo Federal vem com os palia
tivos em forma de assistênCia social, que agri
de a dignidade do nordestino e ·denigre sua 
imagem perante a Nação. 

Nem o_ hoinem do Nordeste, nem seus go
vernantes e seus representantes querem a 
emigra-ção e muito menos o assistencialismo. 

Houve muitas promessas, discursos, de
núndàs~ àpelos, discussões. Vi~ram muitos re~ 
cursos. E houve muitas ações. 

Mas foram PoUcos os -resultadas, como 
mostram os dados do próprio 1BGE. que conti
nua a divulgar para o Brasil, e para o mundo 
os vergonhosos indic:es que retratam a baixís
síma qualídade de vida de núlhares de brasi
leirOs nordestinos e, o que é mais grave, o 
progressivo aumento da distância que nos se
pai-a das regiões mais desenvolvidas do nosso 
País. A esperança de vida ao nas_cer é de 51 
anos. De cada 1.000 crianças nascidas mor
rem 122. E a laXa de erilíQrãÇão líquida, que 
era de 10,17% em 1940, passou a 14,87% 
em 1960, a 16,26% em 1970 e a 19,46% 
em 1980. 

Não foram ainda dadas OOTidições estáveis 
para reverter a situação de órgãos como a 
Sudene o Denocs, o Banca do Nordeste, as 
Universidade e Outras inStituição federais, co
mo também aoS goverrios estaduais e munci
pais. Há, porém, que se creditar a esses ór
gãos, ~ suas eqUipes de técnicos e demais 
servidores, o seu trabalho, amor à causa nor
destina e confiança nos resultados. O mais 
importante é que eles conseguiram ralizar um 
diagnóstico completo das potencialidades 

geoeconômicas da região, dominar tetnolo· 
gias ã.deqUadas, reunif Os iri.strliriientos de 
açào. Eles também adquiriram a experiência 
necessária para alcançar os objetivos, há tan~ 
tos anos almejados pelo poVo nordestina. 

Se retratei a questão nordesina com cores 
fortes, não pretendo, entretanto, SrS. Sen~do· 
res fazer um discurso pessiroista. MUito pelo 
contrário. 

o que quero~ neste moirtecittõ, é congratu
lar-me com O~Senhores por termos elaborado 
uma Constituição que representa um impor
tante marco na história do Nordeste. DiversOs 
dispositivos ali enfaixaffi-antigas aspirações, 
grandes conquistas, em favor da polltica de 
desenvolvimento económico e social do Nor
deste, como também elo Norte e Ceritrõ.:-oes
te, regiões-irmãs pelos problemas comuns 
que enfrentam. -

As constituições _anterioreS poCuo aborda
ram a questão regional, talvéi em rãzão da 
limitada participação popular. DaS seiS, ap-e., 
nas três foram elaboradas por assembléias 
c::onstituintes. Em 1934, os constituintes ape
nas manifestaram sua preOcupàção com- o 
tema, e o fizeram sob o ângulo assistencialista. 
Na COnstiutlção de 1946 foram assegurados 
recursos para a valorização da Amazônia e 
o combate às secas do Nordeste, preceito que 
fofextinto na COnstituição d~ 1967. 

Essa grartde lacuna foi a principal respõit
sável pela descontinuidade do fluxo de capitais 
para o Nordeste e pelos grandes prOblemas 
daí decorrentes, que ainda enfrentamos em 
nossos dias. 

A Constitl.Iição de 1988' veio preehc:her a 
lacuna com promissoras propostas de uma 
solução definitiva. 

Mas quero ater-ine especificamente ao art 
159, inciso I, alínea "c .. , quevlabilfza o princípio 
constitucional de redação progressiva das de
sígualdades regionais. ao de~rtninar a consig
nação de 3% da arrecadação do Imposta de 
Renda e IPl para o financiamento do setor 
produtivo das rE!giões Norde:ste, Norte e Cen~ 
tro-Oeste. -

Embora ao mesmo tempo tenha sido extin
to o Fundo Espécial, o importante é que a 
nova Constituição, ao vincular os recursos à 
receita tributária, assegura a continuidade, a 
permanência, a sistematização do fiuxo de re
cursos, que nunca aconteceu.anteriormente. 

-A regulamentação da matéria, que tratnita 
nesta Casa, que mereceu um Substitutivo, ex
plicita as deteminações constitudonais de for
ma dara e objetiva,_ao meSffio tempo effi"""que 
estabelece diretrizes anseios de seus represen-
tantes e representandos. - --

Dos artigos que compõem o Substitutivo 
ao PLC n9 9/89, queremos fazer afgUm-as con
siderações sobre ~quel~s quie retratam aS ino
vações que levarão a um novo modelo de 
desenvolvimento para o Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

os o recursos seiao. destinàdos aos setofes 
produtivos. Não se poderá, assim, fmanda-r 
atividades de governos, que podem dispor de 
outros tipos de recursos. Pela mesma razão, 
os recursos não poderão <:oncorrer ou subs
tituir outras fontes para o Nordeste, como as 
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verbas do BNDES, CEF, Banco do Brasil e 
os próprios bancos regionais. 

Os Fundos ficarêo :a salvO das restriçõeS
de controle monetário de natureza conjuntu
ral, assegurando assim a contltinuidade de 
créditos, que ficaria muito comprometida se 
sujeita aos contingenciamentos para as opera
ções bancárias. 

Os beneficiários segUirão a indicação das 
prioridades estabelecidas nos planos elabo
rados pelas Superintendências Regionais de 
Desenvolvimento, sendo oferecidos créditos 
com encargos diferenciados em função das 
reais necessidades ali estabelecidas. 

Cinqüenta pór cenl:o -doS recUrsOS destina
dos ao Nordeste serão aplicados no financia
mento de atividades económicas das zonas 
semi-áridas, com encargos fmanceiros dife
renciados. Será dada preferência às atividades 
produtivas de artesãos, pequenos e minipro
dutores rurais, e a pequenas e microempresas 
que utilizem matérias-primas e mão-de-obra 
locais e que produzam alimentos básicos. Es
ses projetas poderão incluir a irrigação de 
áreas com até 50 hectares. 

Creio que tais critérios levarão à criação das 
condições necessárias- emprego, renda, au
mento, diversificação e complementariedade 
da produção, et(: -para fomação de peque
nos pólos, descentralizados e de efeito multi
plicador, os quais poderão levar ao tão dese
jado desenvolvimento auto-sustentado, que 
faz alargar fronteiras económicas, levando o 
progresso a toda a região .. A fixação da popu
lação no interior dos Estados e nas zonasru~ 
rais seria uma conseqüência riatural. 

.Sou otimista sobre o alcance de tais objeti
vos, inclusive quanto à viabilidade económica 
dos projetas agropecuários nas áreas sémi-â
rídas, porque, além da irrigação onde seja pos
sível a construção de reservatórios de recursos 
hídricos, existem estudos e experiências com
provadas de culturas adequadas àqueles so
los, bem como do seu aprovaitamento e co
mercialização. 

A distribuição espacial dos recursos por Es
tado será feita na proporção direta do contin
gente populacional e inversa da renda per c a~ 
pita. Este também foi o critério adotado na 
distribuição dos recursos aos três Fundos -
FNE, FNO e FCO -, cabendO- ao Nordeste 
1,8%, ao Norte O, 7% e ao Centro-Este 0,5% 
dos recursos. 

Para que não haja um progressivo esvazia
mento dos recursos do Fundo Corlstitudonal 
do Nordeste - do mesmo modo que dos 
Fundos de Participação para os Estados e Mu
nicípios nordestinos -, é importante que se 
consiga reverter o fluxo migratório e fixar o 
homem não apenas riá região, mas no seu 
pr6prio município. -

Em função dos aspectos sociais, econôm[
cos, tecnológicos e especiais dos empreendi
mentos haverá diferenciação ou favorecirrúm
to em reJação a prazos de amortização, carên
cias, limites de financiamentos, juros e outros 
encargos. E o crédito será cGnjudado com 
a assistência técniCa. --- - - --

Serão bêneficiados dos recursos pessoas 
físicas e jurídicas e as cooperativas que desen-

volvam atívidades nos setores agropecuário, 
mineral, artesanal, industrial _e agroindustrial. 
Em áreas- pioneiras, os projetas poderão in
cluir o fmanCramento de infra-estrutura econô· 
mica até 10% dos recursos do Fundo. E as 
pesquisas do interesse da região poderão ser 
financiadas, igualmente, até o limite de 10%. 

As liberações dos recursos dos Fundos se-
rão féiuiS às instituições financeiras regionais, 
nas mesmas datas· das transferências dos 
Fundos de Participação. Esta é a inovação 
mais importante, porque assegurará a regula· 
ridade do ingresso dos recursos. 

Neste sentido, Srs. Senadores, cabEi aqui 
uma obseiVaç:ão. 

É preciso que haja uma imediata mobili
zação de instituições como as Ematers, os 
Ceags, as SecretariaS de AgricuJtura e indús-
trias, etc., para darem apoio aos pretensos be .. 
neficiários na elaboração dos seus projetes. 
Tainbém os Senacs, Sesis e outros órgãos 
afins precisam ser mobilizados para promover 
os necessáriOs treinamentbs de mão-de-obra. 
Esses. dois fatores, se providenciados a tempo, 
poderão evitar pontos de estrangulamento no 
processo de_criação e evolução dos empreen
dimentos. 

Na possibilidade de haver desvios na aplica
ção dos recursos, os faltosos ficarão sujeitos 
às medidas judiciais cabíveis e à perda de todo 
e qualquer beneficio auferido. 

Os fundos serão administrados pelos Con
selhos Deliberativos das Superintendências de 
Desenvolvimento Regional e as instituições fi
nanceiras federais de caráter rigional. 

Essas instituições hoje têm a estrutura, 
Know-how e instrumentos bem montado_s, pa
ra coordenar com eficiência a execução dos 
planos-e programas, com a ação conjunta dos 
governos estaduais e municipal dos demais 
órgãos federaJs que já atuam na área e dos 
beneficiários dos fundos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sei que ago
ra estamos no- caminho certo. Com o amparo 
na Lei Maior, foi dado o passo mais importante 
para a verdadeira redenção do Nordeste. A 
geração contemporânea de nordestinos re-
conhece e agradece a todos os representantes 
neste Casa, àqueles que, independente do Es
taclq que representam, ou de cor partidária, 
lhes legaram os direitos que foram negados 
em dezenas de anos de luta e que, por isso, 
lhes causaram tantos sofrimentos. 

s·ei qüe fu.mbérri "nã-o laltará o apoio desta 
CaSa nas difíceis etapas de consolidação dos 
direitos adquiridos e de execução dos planos 
de desenvolvimento, porque queremos que 
também a posteridade nos credite as decisões 
e aç:ões responsáveis pela elevação da quali
dade de vida de milhares de brasileiros e pela 
integração econômica e social do nosso País. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Seria-dOres. (Muito bem!) 

q $ª·-PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Pre-sidénda lembra aos Srs. Senadores 

-que amanhã, dia 12 do corrente, às 15 horas, 
será realizada sessão especial do Senado des
tinada a homenagear a passagem do sesqui-

centenário do nascimento de Joaquim Maria 
Machado de Assis de acordo com a delibe
ração anterior do Plenário, ao aprovar requeri
mento de autoria do Senador Nelson Carneiro 
e outros Srs. SenadoreS:. 

Desta forma, não serão designadas maté
rias para a Ordem do Dia de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mafs havendo a tratar, está encerrada 
a presente sessáo. 

(LevanW-se a sess.io às 16 horas e 25 
minutos.) 

DISCURSOPRONUNGADOPELOsR. 
DIVALDO SURUAGY NA SESSÃó DE 
30-8-89 E OOE, ENTF/EG(JEÀ REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA P(JBLJCAJ)Q POS· 
TERIORMENTE 

O SR. DIVALDO SORUAGY (PFL- AL 
Como Lídet, pronuncia o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente e Srs. Senadores, O Brasil 
acaba de pefder um dos Seus- mais brilhantes 
homens públicos. O Ministro Rubem Ludwig, 
que acaba de fale_cer, foi um homem que con
seguiu, ao longo de sua vida, em todas as 
funções que exerceu, o respeito e a admiração 
não apenas de seus Colegas de Armas, mas 
de toda a sociedade brasileira. 

Conheci o Miriisti:_o Rubem Ludwig quando 
S. Ex' _era Assessor de Relações Públicas no 
Gçvemo ~o Presidente Geisel e, àquela opor
tunidade, pela sua lhaneza, pelo fino trato, ca
ractarísticas maiOres- da sua maneira de- ser 
e proceder, já conquistava a todos que tilmam 
o privilégio de conhecê-lo de perto. 

Conseguiu S~ &: na mj_nha opinião, Um 
fato totalmente inUSitado, pelo menos que eu 
saiba, ao longo de qua1quer Governo revolu
cionário: General-de-Exército, em pleno exer
cício de sua atividade, é convidado a exercer 
o Ministério da Educação e Cultura, num mo~ 
mento em que todos os diretórios estudantis 
das universidades brasileiras e também todos 
os sindicatos de professores universitários es
tavam em greve - um General-de-Exércllo, 
no momento do término de um movimento 
revolucionário, assume o Ministério da Educa
ção e Cuffura, substituindo- o escritor Eduardo 
Portella, um dos grandes intelectuais brasi
leiros. 

Qual não foi a nossa surpresa quando, ape
nas doze meses depois da sua posse no Minis-
térl.o da Educação e Cultura, o Presidente João 
Baptista de figueiredo o convida para ser Mi
nistro~Chefe do Gabinete Militar, e tõdos ÕS 
diretórios estudantis do Brasil, ou quase todos, 
e a maioria esmagadora dos sindicatos de pro~ 
fessores deste País mandaram ofícios, telegra
mas e telex ao Presidente da República pedin
do e insistindo que o Ministro Rubem Ludwing 
permanecesse à frente do Ministério da Edu
cação e Cultura. Esse cargo, pela sua Própria 
natureza, estava a exigir um educador, um ho
mem vinculado a atividade culturais, e o Mini:r 
tro Rubem Ludwing soube conquistar, pela 
Sua maneira de agir e pela grande cultura que 
norteava a sua formação, a admiração e o 
respeito de todos esses segmentos da soçie
dade brasileira 
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À frente da Chefia do Gabinete Ml1itar, per
maneceu comprometendo _seu presente com 
o seu passado, um homem sem radicalismo, 
liberal, sensato, um homem a<:ima de tudo 
lógico, que jamais usou o poder para perseguir 
ou para humilhar, mas sempre o usou para 
construir e para realizar. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR- DIVALDO saRUAGY- O aparte 
de V. Ex' Senador Ronan Tito, engrandece 
qualquer discurso nesta Casa. 

O Sr. R.onan Tito -Muito obrigado, nobre 
Senador Oivaldo SUI'Ua9Y. Fui adversário, na
quele tempo, do Ministro Coronel Rubem Lud
wing. S. EX foi fazer um depoimento na Co
missão de Educação àquele tempo. Eu, como 
membro do MDB, preparei para S. ~ uma 
armadUha: fiz um gráfico dos percentuais que 
incidiam para a Educação durante o pe_rfodo 
do regime ditatorial. Mostrei que, naquele mo
mento, a linha subia em direção a um percen~ 
tua! maior e perguntei~lhe, ao fmal, se aquele 
aumento do percentual se devia ao fato de 
aquela Pasta ser ocupada,. naquele momento, 
por um Coi'onel ou se nós devíamos isso à 
abertura democrática. Evidente que havia, a!i, 
uma ironia muito grande; exibi para todos, 
o grâfico foi fotografado e publicado no jornal. 
Os assessores ficaram todos com raiva, nltida~ 
mente. O Coronel Rubel'!l)-~udwing disse: -
"Deputado, eu quero acred_itar- àquela épo
ca eu era Deputado, cbm muita honra -que 
se deva à abertura democrática~ porque a de
mocracia se compabbillza com a Educação. ' 
E se este Brasil teve, realmente, um regime 
forte- disse ele- foi um momento de doenw 
ça do Pais, em que o Pais se internou nuTri 
hospital. Se, agora, nós estamos saindo desse 
hospital. ... Aleluia!" E eu, então, gritei:- "Ale~ 
luia!" Veja que coisa! Acabou o d~poimento, 
os assessores não queriam-conversar comígo;·
E S. EX' veio, sentoU~ se comigo _e conVersa-·· 
mos uns quinze minutos sobre EducaÇão. Es~ 
se depoimento eu queria dar como adversário 
daquele homem público que --'" V. Ex• tem 
toda razão - engrandeceu o Ministério que 
ocupou. Muito obrigado a V. Ex' -

O SR- DIVALDO SaRUAGY- Senador 
Ronan Ttto, o depoimento de V. Ex~ exalta 
dois grandes homens públicos: V. fX1' que; 
num aparte feliz, recordou o_ seu objetivo. sem . 
dúvida nobre, de Líder de Oposição, na Câma~ 
ra, de cobrar de um Ministro de Estado, de 
um Governo a que V. EJr' fazia oposição, as 
explicações que a Na_ção pedia e cobrava: e . 
o Ministro, pela fidalguia e pela maneira ética 
com que se comportou. Tanto V. Ex' quanto 
o Ministro Rubem Ludwing ficaram exa1tados 
nesse gesto que V. Ex- narra para o Senado _ 
da República. 

Daí eu imaginar que, neste momento, estou 
traduzindo o sentimento __ de pesar que domina 
a inteligência. brasileira. que domina os seg~ 
mentes mais importantes da nos~;a sociedac;le, 
quando um homem dessa grandeza, um ho~ 
mem dessa estatura, um homem dessa enver
gadura falece. Mas S. EJcf permanecerá vivo, 

no exemplo que ofereceu, não apenas para 
os seus <:alegas de Armas, mas p~ra todos 
aqueles que exercein função pública no Brasil. 

Nosso País está como que a cobrar Çlos 
seus líderes ~usteridade, dignidade, honradez, 
porque o homem público é um modelo onde 
a soc::iedªde se refte_te no que tem de melhor 
e no que tem de pior. 

Quantas vezes fic.o preocupado quando to
mo oonhedmento, através da imprensa, que 
um prefeito, num pequeno municipio do inte~ 
rior rn<Iis longinquo cometeu um ato de desa~ 
tino. Não que as implicaÇões fina!lc:eiras da~ 
quere d-esatino venham a atingir a economia 
do País, na sua globalidade, mas o fato em 
si afeta profundamente a estrutura moral do 
País, quando oferece o espetâculo deprimente 
de um homem que tem a obrigação de ser 
um exemplo e se corrompe, e oferece uma 
Imagem distordda do exercido da atividade 
política no Brasil. 

O Sr~ -JGao Menezes - Pefmite V. EX' 
um aparte? 

O_SR. DWALDO SaRUA(iY- Pois não, 
nobre Sena_dor João Menezes. Si~to-me agra~ 
decido em ouvir o aparte de V, Ex!' 

O Sr. João Menezes- Erriihente Senã~ 
dor DivaldOSuiUagy; quero, em nome do Go· 
vemo; solidartzar-ffie com v. EX pelo discurso 
que faz em homenagem póstuma ao Senhor 
MiJlistro Rubem Carlos Ludwig. Realmente, o 
Senhor Ministro Rubem Carie:>~-Ludwing mar
cou época no Ministério da Educação e Cultu
ra, sobretudo pela tranqüilidade. Durante qua~ 
se todo o p-erlodO- em que S. EX' exerceu o 
Ministério da EducaÇão e Cultura nâo houve 
desentendimento, não houve balanço entre 
aUtoridade da Educas:ão e a clãsse estudantil. 
Portanto, V. Ex- faz muito bem em assim exw 
press8r nesse j:)rOflifuêiarnento que recebe a 
nossa integ~al soli~riedade. 

ô SR. DIVALDO SaRUAGY - Muito 
obrigado a V. Ex' nobre Senador JQâo Mene-
zes. V. Ex" que fala pelo Govemo, nesta Casa, 
reconhece as grandes seNiços que o Sr. Minis
tro Rubem Carlos Ludwing prestOu ao País. 

Mas, eu afirmava a grande responsabilidade 
dos homens que. exercem funções públicas. 
Por quê? S1;1_bemos que o bom e o mau são 
encontrados em qualquer atividade - se_ os 
médicos, <Iue cometem oS seus erros; os ad~ 
vogados, que falham na rlobreza da sua profis~ 
são, tive~m. no- seu dia-a-dia profissional, 
os seus ~tos de~_cados pe!~ imprensa, ima~ 
gino que Poucos brasileiros teriam co"ragem 
de levar os seus filhos aos mé~icos, teriam 
coragem de consv_l~i um ·advogado, tal a dis
torção que se criaíra_na opinião pública ares
peito do exercício dessas. profiSSões, quando' 
sabe_mos, ao contrário, que o Brasil tem granw 
aes profisSioiliiiS da Medicina, como também 
grandes advogados, homens dignos, capazes 
e probos: EncontramOs, em ·qualquer atMda~ 
de humana, o bom e o mau. Daí eu ficar triste 
quando vejo um homem-público cometer um 
erro e, como ele vive num palco, esse erro 
ser projetado, ampliado em dimensões enor~ 
mes. É por isso que me orgulho de reveren~ 

dar, neste momento, a memória de um ho
mem ·que dignificou principalmente ã atiV(~ 
da de pública no Brasil, pelo seu exemplo mar
cante, pelo modelo que ofer~e. não apenas 
aos seu_s filhos, IT'Ias à posteridade brasileira, 
ao_ nosso País, que ele tanto dignificOu com 
a sua capacidade e honradez de caráter. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 226, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
· da sua competên<:ia regiri'tental e reguJamen

tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 
006912189-3, . . 

Re$_olve rescindir, por justa causa, o contrato 
de trãbalho do servidor Manoei J9acir Pereira 
Bernardino, Agente de Segurança Legislativa, 
CLT, Referên~ia NM~26, contratado sob o regi~ 
me jurídico da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Pundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. _ -

Senado Federal, 11 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carhelro, Presidente. 

I!Xl"aATO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n"" 045/89 
Coritratackl: Type- Máquinas e Serviços 

LTDA 
Contratante: Senaâo FederaL 
Objeto: Prestação de s_erviços de mãhuten~ 

ção preventiva e c9rretiva, co_m fornecitne_nto 
de peças, de 4 (quatro) máquinas procesSa~ 
doras eletrônicas de textos; EDff, durante o 
exercido de 1989. 

Licitação_: lnexigibilidâd.e de ·liCitaÇão,_ -com 
base no art. 23, incfsó I, do Dec:reto .. Lei 01' 
2.300/a6, e art. 2,0, inci:>o I, do Ato n"" 31/87, 
da Comissão ok~tora do Senado. Federal. 

Crédito pelo cluaJ correrá a desPesa: À conta 
do Programa de Trabaiho Oib 1 OOL2229n2J. 
Natureza da Despesa 3132-0106/4. 

EmPenho: Fõi emitida a Nota de Empenho 
n• 00924/5; de 9-5-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCZ$ 
4.013,52 (ciuatro mil, treze crUzados novoS e 
cinqüenta e dqis centavos). 

Vwêncla: 18-7-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz 

do Nascimento Monteiro. 
Pela Contratada: Clayton G. de Oliveira. 
Espécie:_ Contrato rr' 046/8~ 
Contratada: Mabe- Comérdo e R:epreserl-

tas:ões Ltda. - -
Contratante: Senctdo-F~erãl. 
Qbjeto: Aquisição de 8.050 (oito mil e cin

qüenta) quilos dé café da marca Quro Negro, 
em pacotes de 500 (quinhentos) gramas, em 
embalagem aluminizada, durante o exercido 
de 1989. 

Licitação: Tomada de Preços n~ 006/89 
Crédito Pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 01010012229/721, 
Natureza da Despesa 3120-0500/8. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01475/3, de 20-7-89. 
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Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
38.237,50 (trinta e oito rilil, dt.iientôs e.trinta 
e sete cruzados novos e cinqüenta centavos). 

Wgência.; 5-9-89 a 31--12-89. ~ -- , 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José

Passos Pt!rto. 
Pela Contratada: Benedito de 0/iveka CoSta. 

-Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mônio. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
(Resenha da:i matérias apreciadas 

de 1~ a 31 de agosto de 1989 
(art. 269, n, do Regimento lnterno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
. À SANÇÃO 00 PRESIDENTE .•• 

DA REPÚBLICA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 67, de 1986 
(n"' 4.329/84, na Casa de oiigem}, que autoriza 
o Ministério da Agricultura a doar ao Município 
de Viçosa do Ceará os imóveiS (fueindlca. 
Sessão: 15·8--89 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 34, de 1989 
(no;> 3.106/89, na Casa-de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a criação de empregos nas Escolas Técnicas 
Federais e dá outras providências. 
Sessão: 24·8·89 · ·· · 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 35, de 1989 
(n<? 3.108/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera dispo~ 
sições do Plano Único de Classificação e Retri~ 
buição de Cargos e Empregos aprovado pelo 
Decreto n9 94.664, de 23 de juJho de 1987. 
Sessão: 24-8-89 · _______ _ 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 24, de 1~_89 
(n"' 2.123/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a gratificação extraordinária dos servi
dores do Tribunal de Contas da União e dá 
outras providências. 
Sessão: 29-8~89 -

-Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1989 
(n"' 1.640/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a criação de cargos no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16• Região, com sede 
em Sãó Lufs-- MA. e dá outras providências. 
Sessão: 29-8--89 · · · · · 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 29, de 19~9 
(n? 1.459189, na Casa de origem), que cria 
cargo na Procuradoria Regional do Traba1ho _ 
da 169 Região, em São:Lüís-Maranhão. 
Sessão: 29·8-89 

PROJETOS APROVAOOS.E ENviADOS 
À SANÇÃO DO GOVERNADOR DO DF 

-Projeto de Lei do DF n9 17. de 198"9,-
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
denomina "Teatro Nacional Cláudio Santoro" 
o Teatro Nacional de Brasília. 
Sessão:4-S..89 

-Projeto de Lei do DF no 15, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a criação da Carreira 
Fiscalização ,e Inspeção, dos respectivos car
gos, f001ção dos valores de seus vencimentos 
e dá outras providências. 
Sessão: 24-8--89 

.:-Projeto de Lei do_ DF n~> 39, de 1989, 
de inidátiva do Governador do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a política salarial dos 
servidore.s Qvis ~ Administração Direta. das 
Autarqujas e da_s Fundações Públicas do Dis

-_tritô Federãi e dá outras providências. 
Ses5li6:"29-8-89 (extraordinária). · 

-Projeto de Lei do DF n~' 26, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que disp6e sobre a polícia ambiental do 
Distrito Federal e dá outras providências. 
Sessão: 3()..8--89 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À PROMULGAÇÃO 

:-PrOJeto de Resolução n~' 48, de 1989, que 
-.3iitortza o GOVerno do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Companhia dei Saneamento. 
Básico -ao Estado de São pauJo, a contratar 
operação -de crédito externo no valor de US$ 
280.000.000,00. . . 
Sessão: 9-8-89 

-Projeto de Decreto Legislativo n~> 9, de _ 
1989 (n~> 102189, na Casa de origem), que 
aprova ô text.Ci dõ Tratado de tntegração, Coo
peração e Desenvolvimento celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina, assinado 
em 29êle novembrO-de 1988. 
Sessão:-16-8-89 

_:;Projeto de Resolução n9 50, de 1989, que 
autoriza, em carâter excepcional e temporârio, 
o Goiierno do Estado de Minas Gerais a exce
der o limite da dívida consolidada• interna em 
203221.617,96 Bónus do Tesouro Nacional 
- BTN, para os fms que especifica. 
Sessáo: 16-8-89 · 

-...... Projeto de Decreto Legislativo n~> 3; -de 
1988, que "aprova os textos das Convenções 
e Recomendações da Organização lntemacio
na1 do Trabalho que especifica (aprovado, pela 
Cãrttilri:f dos DeputadOs, sUbstitutivo do Sena
do ao Projeto). 
Sessão: 22-8-89 

-Projeto de Resolução n9 94, de 1989, que 
autoriza o Governo da União a elevar deUS$ 
27,632,939.00 (vinte e sete milhões, seiscen
tos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e 
nove dólares america!19_S) para OS$ 
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
americanos), o va1or a ser contratado junto. 
ao Governo da Confederação da Suíça, no 
_âmbito _do denominado "Oube_ de Paris':, se
gundo os termOs da "ãta de entei-tdi)'i1entos 
sobre a consolidação de alguns d~bitos do 
Brasilr f_i~mada em 20 de juJho de 1988, entr_~ 
a República Federativa do Brasil e diversos 
governos. 
Sessão: -30-8-89 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À CÀWJI.A DOS DEPUTADOS 

-Projeto_de Lei do Senado n9 77, de 1988, 
de autoria do Senador Ruy Bacelar, que regu
lamenta o art. 208, §§ 1"' a 3~ da Constituição 
Federal, que tratam da obrigatoriedade do en-
sino. · 
Sessão: 4-8-89 __ (compctênda terminativa de 
comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n9 83, de 1989, 
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, que 
acrescenta parágrafo ao art 79 da Lei n9 6.696, 
de 8 de outubro de 1979, e dá outras provi
dências. 
Sessão: 24-8-89 (competência terminativa de 
comissão) . ____ "" --~ _ 

-Projeto de Lei do Senado n~> 109, de 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que regulamenta o inciso H do art 37 
da ConstltWção Federa1. 
Sessão: 24-8-89 (competência terminativa de 
comissão) 

__....,.Projeto de Lei do Senado n9 111, de 
1989, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que regulamenta o inciso l do art. 37 
da Constituição Federal. 

Sessão: 24-8-89 (competência terminativa 
de comissão) 

-:-Projeto de Lei do Senado n~> 112, de 
1989, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que dispõe sobre abono de faJtas ao serviço 
na administração pública federal, e dá outras 
providências. 
Sessão: 24-8-89 (competência termin~a de 
com[ssão) 

-Projeto de Lei do Senado n9_113, de 
1989, de autoria do senador Jutahy Maga
lhães, que regulamenta o § 29 do art. 37 da 
Constituição Federal. 
Sessão: 24-8-89 ( coffipetência terminátiVa de 
comissão) 

-Projeto de Lei do Senado n9 97, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 
Sessão: 30-8-89 

PROJETOS APROVADOS E ENviADOs 
À COMISSÃO DIRETORA 

(Art. 98, V, do Regimento Interno) 
_ -Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 12, de 1989 (n"'. 1.032/83, ria· 
Casa de _origem), que a1tera _a r_edação do art. 
132 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
Sessão: 24-8-89 · 

-Projeto de Resolução n~> 62, de 1988, de 
inciativa da Comissão Diretora, que institui a 
Gratificação de Natal. 
Sessão: 24-8--89 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n"' 76, de 1989 (n<? 844/88, na Casa 
de origem), que élltera dispositivo da Lei n9 

6265, de 19 de novembro de 1975, que dis
põe sobre o ensino no Exército. 
Sessão: 29-8-89 

-Projeto de L.ei do DF n<:> 34, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fede~ 
ral, que dispõe sObre a regularização ou des

- constituição de parcelamentos _urbanos_ !_m~ 
plimtados no território do Distrito Federal, sob 
a forma de loteamentos Oll ç:ondomfnios. 
Sessão: 30-8--89 

PROJETOS RETIRADOS PELO ACJ'róR E 
ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARtiGO 

256 DO REGIMENTO INTERNO 

-Projeto de Lei. do DF n9 25, de 1989,. 
de inciativa do Governador do Distrito Fedeml. 
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que cria a Secretaria do Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia e dá outras providências. 
Sessão: 1•-8-89 · · 

-Projeto de Decreto Legíslativo n~ 4, 1989, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, n9-
97 A55, de 15 de janeiro de 1989, cujo dispo
sitivo determina a alienação das ações repre
sentativas da participação da União no capital 
so-cial da Companhia AuxiJiar de Empresas 
ElétriCcis Brasileiras - CAEER 
Sessão: 17-8-89 

PROJETOS REJEITADOS E 
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
dispõe sobre a dispensa e exoneração de s_ervi
dores da admirUstraç:ão federal direta, das au
tarquias federais, das fundações públicas e 
dos extintos Territórios Federais, e dá outras 
providências. __ _ _ _ ___ _ 
Sés_são: 4-8-89 (Competência terminativa de 
comissão) 

-Projeto de Lei do Senado rf 80, de 1989, 
de autoria do Senador Odacir Soares, que re
gulamenta o art._54 e parágrafos do Ato qas 
Disposições Constitucionais Transitórias. e dá 
outras providências. 
Sessão: 24-8-89 (competência terminativa de 
comissão) 

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS 
DO ARTIGO 254 DO 

REGIMENTO INTERNO 

-Projeto de Lei da Cllmara n"' 78, de 1988 
(n~ 973/88, na Casa de oriQem), que altera 
a Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o Fundo de Garantia -do Tempo 
de Serviço - FGTS. 
Sessão: 3-8-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 84, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que defi
ne o crime de tortura e dá outras providências. 
Sessão: 28-8-89 · 

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS 
DO ART. 101. § 1', DO 
REGIMENTO INTERNO 

-Projeto de Decreto Legislativo n<? 21, de 
1988, que dispõe sobre a suspensão da vigên
cia dos atos internacionais ainda não -aprova
dos pelo Congresso Nacional. 
Sessão: 16-8-89 

-Projeto de Lei do Senado n932, de 1987~ 
de autorla_do Senador Jamil Haddad, que alte
ra a redação do artigo 136 :da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dá outras providências. 
Sessão: 16-8-89. · · · 

PROJETO PREJUi51CAí5Ô E 
ENVIADO AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do Senado n"' 1, de 1989, 
de autoria do Senador Ronan Tito, que institui 
o Código do Consumidor e dá outras provi
dências. 
Sessão: 30-8-89 

PROJETÓS DECLARADÓS PREJUDICADOS 
E ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

____: PI-Ojeto de_ Lei da Câm;:u"a n"' 138, de 
1983 (ri"' 4.075/80, na Casa de- origem), que 
altera a redação dos incisos U e DI do art. 131 
da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943, que trata das faltas ao serviço não 
cánsiderad~s para efeito de concessão de fé
rias. 
Sessão: 1 ~-8-89 

-...:Projeto de Lei da Câmara n9 144, de 
1983" (ft9 4.5.39/81, -na casã-de origem), que 
dispõe sobre o fornecimento de água e luz 
ao trabalilador desempregadq, pelo prazo que 
espicifica, e dá outras providências. 
Sessão: J9~8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 153, de 
1983 (n9 4.702181, na Casa de origem), que 
altera o caput do art. 143 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 1ç de maio de 1943, para 
facultar, ao oempregado, a conversão de um 
terço até a metade do período de férias em 
abono pecuniário. 
Sessão: 1•-8-8~ 

---=" Projetà de Lei_ do Senado n"' 2271 de 
19.84-Complemerltar, de autoria do_ Sen?tdor 
Nelson Carneiro, que autoriza a movimenta
ção das contas individuais_do PIS!Pasep, pelos 
participantes que especifica, durante tempo 

- Certo. -

Sessão: 19~8.-89 
- Projeto de Lei da Câmara n9 154, de 

1983 (n~ 4.168/80, na Cãsa de oÍigeffi}, que 
altera o art. 288 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei J19 
5.452, de I' ge ma! o de I 94:!. 
Sessão: 2-8-89 · 

....,..... PrOjeto de Lei da Câmara de Lei da Câ
mara rf 174, __ de 1983 (rf 5.365/81, na Casa 
de origem), que estende a ex-servidores da 
extinta Fundação Brasil Central e da antiga 
Prefeitura do Distrito Federal,_ os_ benefícios 
da lei nç 6.890, de 11 de dezembro de 1980, 
que _"dispõe sobre a contagem do tempo de 
serviço prestado por extranumerário, diarista 
au ta~efeiro, bem como pelo pessoal retribuído 
,fCQn~ de dotação global, na forma que espe
cifica, e dá outras providências. 
Sessão: 2-8-89 

- Proieto de_ Lei da_ Câmara_ n9 177, de 
1983 (n' 5.197/81, na Casa de origem), que 
det~na a adoção do princípio de sucum
bênda no processo judiciário trabalhista, me
diante acréScimo de parágrafo ao art. 791 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 1"' de maio de 
1943. 
Sessão: 2-8-89 

- Projeto _de Lei do Senado_n_9 250, de 
1984-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson càmeiro, _que altera dispositivo da lei 
Corilpleni:eniar rf' 11, de 25 de maio de 1971, 
que-iilStituiu o Prorura1. 
SesSão: 2:8~89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 179, de 
1983 (n9 4.977/81, na Casa de_ Origem), que 
reativa a faculdade prevista no arl 11 da Lei 

n"' 6.332, de 18 de maio de -1976, que autoriza 
o reajustamento_~çij_çio_nal de benefícios previ
dericiários, e _dá _outras providências. 
Sessão: 3-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 188, de 
1983 (n9 5.641/81, na Casa de origem), que 
dispõe sobre férias para os ,segurados autó
nomos. 
Sessãci: 3-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 197, de 
1983 (n9 5:729/81, na Casa de origem), que 
altera a Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 
1979, que instituiu a inodalidade de sorteio 
de números-loto. 
Sessão: 3-8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 208, d_e 
1983 (n9 1.318/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação de Junta de Conci
fiação e Julgamento no Município de Araras, 
Estado de São Paulo. 
Sessão: 3-8-89 

- Projeto de Lei_ d~ Câmara n? 209, de_ 
1983 (n9 236/â:t na -casa de origem); que 
extingue o período de carência para a conces
são ao auxílio-doença e da aposentadOiia por 
invalidez no âmbito da Previdência Social, e 
determina outras providências. 
Sessão: 3-8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 244, de 
1983 (n9 6.105/82, na Casa de origem), que 
determina a contratação, pelo regime da Con
solidação das Leis do Trabalho, dos represen~ 
tantes do Funrural que contem mais de 2 
(dois) anos de efetivo exercido no cargo. 
Sessão: 3-l}-89 

- Projeto de Lei do Senado n9 184, de 
1985-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
de 1971, com vistas-a atribuir aos sindicatos, 
a competência para comprovar a condição 
de trabalhador rural de pretendente a benefício 
do Prorural. 
Sessão: 3~8-89 

- Projeto de Lei do Senado n? -233, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que altera a redação do art. 395 e s-eu 
parágrafo único, da Consolidação das leis do 
Traba1ho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5A52, 
de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 3-8-89 

-Projeto de Lei da Cámara n"' 70, de 1984 
(n9 92Bn9, na Casa de origem), que acres
centa parágrafos aos arts. 766 e _859 da Con
solidação das leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n? 5.452, de 19 de maio de_1943, 
e determina outras providências. 
Sessão: 4-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1984-
(n91.583/79, na Casa de origem), que introduz 
alterações na Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5A52, de 
}9 de maio de 1943, para o fim de ampliar 
o alcance. da estabilidade do art 492 ao em
pregado que telilha exercido cargo &~ direção 
ou representação sindical, e dá outras provi
dências. 
Sessãcx 4-8-89 

- Projeto de Lei do Senado n"' 208, de 
1985-Complementar, de autoria do Senador 



Setembro de 1989 DIARJO DO CbNGRESSO NAOONAL (Seçâo II) Terça-feira 12 . 4687 

Nelson Cameiro, que altera dispositivo da Lei 
Complementar n9 7, de 7 de setembro de 
1970, que instituiu o PIS, de rriodo a deter
minar que reverta em favor do trabalhador 
prejudicado a multa aplicada ao empregador 
por omissão dolosa ou declaração falsa. 
Sessão: 4~8-89 -- -

- Projeto de Lei da Câmara no 89, de 1984 
(n9 307n9, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da ConSolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5A52, de 
19 de maio de 1943. -
Sessão: 7-8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n9 101, de 
1984 (n"' L075n5, na Casa de origem), qUe 
altera a redação do arl 29 da Lei n" 4266, 
de 3 de outubro de 1963, que institui o salário
família do trabalhador, e dá outras providên
cias. 
Sessão: 7-8-89 

- Projeto de Lei do Senado n"' 254, de 
1985-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar n~ 26, de 11 de setembro 
de 1975, cof)cedendo o direito de saque do 
Fundo PIS/Pasep a todcis os participantes ca
sados, mesmo que o casamento tenha sido 
rea1izado anteriormente. 
Sessão: 7-8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 121, de 
1984 (n~ 496/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aplicação obrigatória da jorna
da-padrão de trabalho (arts. 58 e 61 áa Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943), 
aos vigilantes ou guardas de segwança em · 
estabelecimentos de crédito. 
Sessão: 9-8-89 

- Projeto de Lei da Câmara n~. 128, de 
1984 (n"' 547n9, na Casa de oi'ig-effi);- que 
altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, _aprovada pelo Decreto-Lei n? 
5.452, de 1 ~ de mc:lo de 1943, dispondo sobre 
o trabalho noturno e o executado em condi
ções de insalubridade. 
Sessão: 9-8-89 

-Projeto de Lei do Senado n~ 47, de 
1986-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carnefro, que introduz modificaçáo na 
Lei Complementar n~ 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS!Pasep. 
Sessão: 9-8-89 

-Projeto de Lei da Câniarã n~-131, de 19-84 
(n7 459!79, na Casa de origem}, que á!tera 
a redação do art. 192 _da Consolidação 'das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~ 5.452, de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 9-8-89 · 

- Projeto de Lei da Câmara ')"' 135, .de 
1984 (n9 110n5, na Casa de oriQem), que 
dispõe sobre a contagem recíproca do tempo 
de serviço prestado pelo trabalhador como 
segurado do INPS e beneficiário do Funttiral. 
Sessão: 9-8-89 · 

-Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
estabelece a legitimação processual de ór
gãos, entidades ou associações de classe, nos 
casos e condições que e_specifica. 
Sessão: g..s-89 - -- -

-Projeto de Lei da Câmara n~ 148, de 1984 
(n"' 401179, na Casa de origem). que altera 
a redação do art. 3~ da Lei n"' 6.243, de 24 
de setembro de 1975, que regula a situação 
do aposentado pela Previdência SOcial que 
volta ao trabalho e a do segurado que se vincu
la ao-seu regime, após completar 60 (sessen
ta) anãs de idãde. 
Sessão: 10-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9149, de 1984 
(n"' 322179, na Casa de origem), que introduz 
alterações -no. art. 39 da Lei n"' 3.807, ~~ 26 
de a9osto de 1960 ___:-Lei ·orgânica da ·J?revi
dênda Social 
Sessão: 10-8-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 35, de 
1988~Corripiementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz mod!ficação n" 
Lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS!Pãsep. 
Sessão: 10-8-89 · · · -

-Projeto de Lei da Câmara nO? 180, de 1984 
(ri"' 379n9, na Casa de origem), que atribui 
aos vogais das Juntas de Conciliação e Julga
mento a função de conciliar os dissídios indivi
duais e dá outras providências. 
Sessão: 11-8'89 
. -:-_P_!_ç~to .de Lei da Câmara n~ 184, de 1984 
(n9 1.578/83, na Casa de origem), que inclui, 
no cálculo dos prOventos de aposentadoria, 
gratificações de complementação salarial e de 
serviço extraordinário percebidas por servidor 
público na atividade e dá outras providências. 
Sessáõ: 11-8-89 

-Projeto de Lei do Senado, n~ 41, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Sessão: 1 J. _~8_-89 

-ProjetodeLeidaCâmaran9195,de 1984 
(n~ 2.065n9, na Casa de origem), que altera 
o--art. 50 da Consolidação das leis da Previ
dência Social- ClPS, a-provada pelo De<:reto 
f1'? 89 . .312, de 23 de janeiro de 1984. 
Sessão: 14-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 199, de 1984 
(n"' 1.718n9, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a contribuição para a Previdência Social 
de servidor público sujeito ao regime da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decr~to-Lei n95.452, çle 1~ de maio de 194$, 
e..sobre a ftxação do valor dos beneficias. 
Sessão: 14~8-89 
~ PfoJeto-de Lefdo ·senacto-·n9· 44;-deT988,

de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta dispositivo à lei n~ 6.439, de 19 
de setembro de 1977, com vistas a determinar 
a paiti:cipação de aposentados e representan
tes de J.PAE nOs órgãos de administração pre
videnciária que especifica. 
Sessão: 14-8-89 

-Projeto de Lei da Cãmaran92QO, de 1984 
(n~ 504n9, na· Casa de oriQeril), (Jue dispõe 
sobre a possibilidade de os sindicatos de tra
balhadores poderem reclamar em juízo, inde
pendentemente de mandato procuratório, adi
cionais de inliõalubrldade e periculosidade, em 
beneffdo de seus associados. 
Sessão: !5-8-89 

-ProjetodeLeida Câmara n?202, de 1984 
(n9 1.735/79, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o sistema previdenciário dos servidores 
municipais. 
Sessão: 15-8-89 
-ProjetodeLeidaCâmaran~210, de 1984 

(n9 522!79, Jia Casa de origem), que acres~ 
centa parágrafo ao arl489 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada_pelo Decre
to-Lei n9 5A52, de 19 de maio de 1943, Para 
permitir a rescisão do contrato de trabalho, 
sem ónus para o empregado, dwante o perío
do dq aviso prévio. 
Sessão: 15-8-89 

-Projeto de Lei da Olmara n'>' 223, de 1984 
(n9 2.099{79, na Casa de oriQem), que modi
fica a redação do art. 434 da Consolidação 
das Leis do Traba1ho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 1 ~ de maio de 1943. 
Sessão: 17 ~8-89 -

-Projeto de·Lei dO Senado -n9 48, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a assegurar o pagamento 
das horas em que os ferroviários - mesmo 
os de estações do interior que realizam serviço 
intermitente ou de pouca densidade - ficam 
à disposição da empresa. 
Sessão~ 1 7 -8~89 

-ProjetodeleidaCâmaran9224,de 1984 
(n"' 1.907f79, na Casa de origem); que acres
centa seção ao Capítulo V do Títu1o n da ConM 
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, 
que dispõe sobre a segurança e medicina do 
trabalho. 
Sessão: 18-8-89 .. .., .. 

-Projeto de Leida Câmaran9225,de 1984 
(n9 2.1 70f79, ria Casa de _origenl), que dá nova 
redação ao caput do art. 143 da Consolidação 
das Leis da Previdência Soda!-=- CLPS, apro
vada pelo Decreto n~ 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984. · 
Sessão: 18-9-89 

-Projeto de Lei do Senado n~49, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
introduz alteração na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, c(ue criou o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. 
Sessão: 18-8-89 -

-Projeto de Lei da Câmara n-?227, de 1984 
(n~ 1.737179, na Casa de origem), que faculta 
ao prefeito municipal, na hipótese que men
ciana, -a-miação à Pia.idência SüciaL 
Sessão: 18-8-89 · -- -

-Projeto de Lei da Câmara n~228,.de 1984 
(n~ 1.822179, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. 469 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~ 5.452, de 19 de maio de 1943. 
Sessão: 21-8-89 -

-Projeto de Lei da Câmaran~230, de 1984 
(n9_1.822179, na Casa de oligem), qUe altera 
a redaçào do inciso VI do art. 530 da Conso
lidação das Leis do Traba1ho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maiO d~d 943. 
Sessão: 21-8-89 -

-Projeto de Lei da Câmara n~ 23,2, de 1984 
(n9 2.045f79, na Casa de origem), que dá novâ -
redação ao indso II do arl54 da Consolidação 
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das Leis da PrevidE:ncia Sedai - CLPS, apro
vada pelo Decreto n<:> 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984. 
Sessão: 21-8-89 

-Projeto de Lei do Senado n9 50, de 1989, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre a utilização de robôs nas ativida
des industriais insalubres. 

Sessão: 21-8-89 
-Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1984 

(n"' 126179, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo à CO!lsolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n<:> 5.452, 
de 1<:> de maio de 1943. 

Sessão: 22-8-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 51, de 1988, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
assegura um dia de folga por mês aos Presi
dentes de Associações de Classe, para tratar 
de interesse da entidade, remunerando-se a 
falta. 
Sessão: 22-8-89 

-Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1984 
(n<:> 87/89, na Casa de ·origem), que profue 
a dispensa de empregado acidentado, até do
ze meses após a sua volta ao trabalho1 nas 
condições que menciona. 
Sessão: 23-8-89 

-Projeto de lei do Senado n9 235, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que altera a redação do art. 58 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, 
e os arts. 19, 39 e 79 da Lei n9 605, de 5 de 
janeiro de 1949, instituindo em 40 horaS se
manais a duração máxima de trabalho. 
Sessão: 23-8-89 · · · · 

-Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1984 
(n9 32R9, na Casa de origem), que altera a 
redação do art. 19 da Lei n9 5.959, de 1 O de 
dezembro de_ 1973, que dispõe sobre a retroa
tividade da opção pelo regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 
Sessão: 24-8-89 _ --

-Projeto de Lei do Senado no 4, de 1987, 
de autoria do Senador Divaldo Suruagy sobre 
as medidas de incentivo e amparo à família, 
institui o sfstema de compensações diferen
ciais, regula o respectivo fundo e dás outr'as 
providêncais. 
Sessão' 24-8-89 

-Projeto de lei da Câmara n9 33, de 1984 
(n9 2.103n6, na Casa de origem), que revigo
ra, por cento e oitenta dias, dispositivo do De
creto-Lei no 194, de 24 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a aplicação da legislação 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço a entidades de fins filantrópicos. 
Sessão: 25..S-89 

-Projeto de lei da Câmara n9 48, de 1984 
{n~ 705n9, 'na Casa de origem), que altera 
a redação do§ 19 do art 475_ da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5A52, de 19 de maio de 1943. 

Sessão: 25-8-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 7, de 1987, 

de autoria do Senador_ Francisco Rollernberg, 

que dispõe sobfêO tfeinamentó de menores 
n~$_ __ estabelecimentos industriais, propician
do-lhes ~rendizagem entre os 14 (quatorze) 
e os 18_ (dezoito) anos. 

_SessãO- 25-8-89. 
-Projeto _de Lei do Senado n'~" 17, de 

1987-Complementar, de autoria do Senador 
Odacir Soi:lres, que autoriza- os empregados 
a utilizar o saldo do programa PJS/Pasep para 
aqujsição de casa própria. 

Sessão:- 25-8-89 
-Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1984 

(n9 66n9, na Casa de origem), que alspõe 
sobre a situação do empregado que se candi
date ou que seja eleito_vereador, 

Sessão: 28-8-89 
-ProjetO ci:e Lei clã Câmara n9 62, de 1984 

{n9 820n9, ila Casa de _origem), que acres
centa parágrafo ao art ]9 da Lei n9 6260, 
de 6 de novembro de 1975, para equiparar 
ao empregador rural os ftlhos maiores de ida~ 
de. 

Sessão: 28-8-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1987, 

de autoria do Senador Marcondes Gaqelha, 
que dispõe sobre a organização sindical e dá 
outras providências. 

Sessão; 28-8'89 
-Projeto de Lei dt;?_Sena9o n929,-de 1987, 

de autori_a do Senador Jamil Haddad, que 
acrescenta parágrafo ao art. 67 da Consoli
dação das leis do Trabalho. 

Sessão: 28-8-89 
-Projetá de lei d~ Câmara n9 133, de 1984 

(n'~" 533n9, na Casa de orígem), que altera 
o art 33 e o~§ 29 do art. 64 da Lei n'~" 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência SOcial. 

Sessão: 2_9-8-89 (extraordinária}-
-Projeto de Lei da Câmara -n'~" 98; de-1984 

(n'~" 235n9, na tasa- de origem), que acres
centa § 29 ao art. 11 da Lei n'~" 5.889, de 8 
de junho de 1973, que estatui normas regula
doras do trabalho rural. 

Sessão: 29-8-89 _ 
:.... Projeto de Lei do SenadO ~9 34, de -i 987, 

de autoria dõ senador Jamil Haddad, que dis
põe sobre a da~ do pagamento de salários 
aos empreQadoS regidos pela ConsolidaÇão 
das Leis do Trabalho. 

Sessijo: 30-8~89 
-PrOjeto de Resolução n9 186, de 1988; 

de iniciativa da Comissão Diretora, que dá re
dação aos arts. 3_9 e 62 do Regimento Interno 
do Senado Federal. Sessão: 3()..8-89. 

MENSAGEM APROVADA RElATIVA À 
ESCOl-HA DE AUTORIDADE 

-Mensagem n' 132, de 1989 (n' 287/89, 
na origem), de 22 de junho do corrente ano, 
pela qual o Presidente da República submete 
à delib~ração do Senado a escolha do Doutor 
Wanderley Valim da Silva, para exercer o cargo 
de Vice-Govemador do Distrito_ Federal. 

Sessão 9-8-89. 

REQUERIMENTOS APROVADOS 

-Requerimento n9 409_, de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos regimentais e de acordo com o 

arl 50_da Constitu!ÇOO Ftideral, a convo~_ç~o 
da Senhora Ministra de Estado do Trabalho, 
Doutoura Dorothéa Werneck, para prestar, pe
rante o Pienário do Senado Federal, informa
ções referentes à sUâ pasta. Sessão: 

23-8-89 
-Requerimento n9 412, do Senador Leu

rival Baptista, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federa], do pronunciamento do Senhor Presi· 
dente da ~epública, no Palácio do Planalto, 
durante a ~sessão solene de instalação c:ta Co
missão Constitucional do Centenário da Repú
blica, no ú1timo dia 11 de agosto. 

Sessão; 29-8-89 
_-Requerime_!itci n9 44~.- Q~_l989, do Sena

dor Humberto Lucenã, solicitando inserção, 
em ata, de um voto de congratulações pelo 
transcurso dO centenário da fundação da 
União lnterpalamentar, solicitando, ainda, seja 
comunicada a decisão do Plenário ao Presi

-den_te. da União fnterparlamentar. 
_ Sessão: 29-8-89 (extraordinária) 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SOBSECRErARIA DE COMISSÕES 

-3~ Reunião, reaUzada 
em 11 de abril de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia onze 
de abril d mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, presenteS os Senhores Sena
dores, Mauro Benevides, Presidente, Leopoldo 
Peres, Edison lobão, Chagas Rodrigues, Wil
son Martins, Maurício Corrêa, Teotónio Vilela 
Fdho, João Lôbo, Mário Maia, Odacir Soares, 
João Menezes e Ney Maranhão, reune-se a 
Comissão do Distrito Federal. Deixam de 
comparecer por motivo justificado os Senho
res SenadóresMefra Filho, Saldanha Derzi, Áu

_re_o M_e_llo, __ M_árcio Lacerda, Aluízlo Bezerra, 
Francisco RoUembetg, lrapuan Costa Júilior, 
Ronaldo Aragão, lourival Baptista, José Paulo 
Biso!, Mauro Borges, Carlos De'Carli e Jainil 
Haddad. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declara aberta a sessão, dis
pensando a leitura da Ata da reunião anterior 
que é dada como -aprOvada. Prosseguindo, in~ 
forma que será feito um rod'tzio entre os Sena
dores para relatar os projetes. O Senador Mall-. 
rício Corrêa, laiendo uso da palavra, pede que 
~ja feito um calendário para reuniões da Co~ __ 
missão e sugere que se exarrllne a possibi

_lid_ade de instituir um seminário para veiificar 
as perspectivas do Distrito Federal para o ano 
2.000, utilizando técnicos de cada área do 
GDF e de outros órgãos, inclusive da UnB, 
para que se crie Uin rUmo para o Distrito Fede
ral. Após algumas sugestões, o Senhor Presi
dente esclareceu que já existia uma sugestão 
da ex-secretária de Educação, Eurides Brito, 
e que a -sUgestão sefá levada adiante. O Se
nhor Edison Lobão sugere que a discussão 
sobre o seminário, pela sua importância, seja 
inc:luida na ordem do dia de outra sessão. 
Em relação ao calendáriO_ de reuniões, ficou 
resolvido que serla mai-Ltido entendimentoS 
com os demais Presidentes de_Corriiss6es pa
ra tentar estipulá-lo. Passando a discussão da 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) ferça-feira 12 4689 

matéria em pauta, o Senhor Edison LobãO 
faz o relato do seu parecer sobre as Contas 
do Governo do Distrito Federal, relativa ao 
nceiro de 1986, que ao final, sendo colocado 
em vota.ção, é aprovado por unanimidade. 
Passando ao s_egundo Item da pauta, o Sena
dor Odacir Soares passa a exercer a Presi
dência para que o Senador mauro Benevides 
possa efetuar o relato do seu parecer. Ao final 
do relato, o Senador Maurício Corrêa pede 
a palavra e afirma não ter condições de votar 
sobre este assunto. até que avalie melhor os 
documentos pois de acordo com o que foi 
exposto, existem irregularidades nas contas 
do Governo do Distrfto Federal e isto implica 
em crime de responsabilidade que deve ser 
apurado. Em seguida o Senador Mauro Bene
vides esclarece que no seu parecer está claro 
que estão ressalvadas as responsabilidades 
Imputáveis a gestores por infrações legais e 
danos patrimoniais, embora o próprio Tribu
nal de Contas ache que as irregularidades ali 
contidas são irrelevantes. O Senador Mauricio 
Corrêa acréditando ser necessária uma me
lhor avaliação, pede vista do processo, no que 
é atendido pelo Senhor Presidente que em 
seguida encerra a sessão. Nada mais havendo 
a tratar, Eu, Carlos Guilherme Fonseca, lavro 
a seguinte Ata que lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

6' Reunião, realizada 
em 11 de maio de 1989 

ÀS dez horas e quarenta minutos do dia 
onze de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores Mauro Benevide!:;, Presi
dente, Saldanha Derzi, Meira Filho, Maurício 
Corrêa, lrapuan Costa Júnior, Edison Lobão, 
Chagas Rodrigues, Mauro Borges, João Lobo, 
Francisco Rollemberg, Olavo Pires, Ney Mara
nhão e Aluízio Bezerra, reúne-se a Comissão 
do Distrito Federal. Deixam de comparecer, 
eor motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aureo Mello, Márcio Lacerda, Leopoldo Peres, 
Ronaldo Aragão, Adac:ir Soares, Lourival Bap
tista. José Paulo Bisei, Carlos De'Carli e Jamil 
Haddad. Abrindo a sessão o Senhor Presidente 
dispensa a leitura da ata anterior que _é dada 
como aprovada e informa que o primeiro item 
da pauta, referente a "Mensagem n9 15, de 
1989-DF, do Senhor Governador do Distrito 
Federal, encaminhando ao Senado Federal, 
o Plano de Governo do Distrito Federal para 
o ano de 1988", foi adiado, devido a Comissão 
não ter recebido informações dos Senadores 
Francisco Rollemberg e Olavo Pires que-pedi
ram vista do processo em reunião anterior. 
Passando ao se9undo item da pauta que trata 
do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 
1985-DF, que "concede ao Dr. Plínio cã.ta
nhede, ex-prefeito do Distrito Federal, um sub
sídio mensal e vitalício, e dá outras providên~ 
cias", o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Chagas Rodrigu~s, para que leia 
o seu parecer favorável na fonna do substi
tutivo que apresenta. Após a leitura, o Projeto 
é colocado em discussão e votação, sendo 
aprovado. Continuando, passa a palavra ao 

Senador Saldanha Derzi para que relate o seu 
parecer contrário ao item 3 da pauta que "c:iia, 
em caráter permanente, no efetivo da Polícia 
Militar do Distrito Federal, o Batalhão Escolar, 
estabelece normas para o seu funcionamento 
e dá outras providências". Após a leitura, a 
matéria é colocada em discussão e votação, 
sendo aprovado parecer do Relator. Prosse
guindo, é concedido vista ao Senador Salda
nha Derzi, ao Anteprojeto de Lei do Distrito 
Federal que "dá o nome de Parque Chic:o Men
des, ao Parque do Guará". Em seguida, o Pre
sidente concede a palavra ao Senador Meira 
Filb.o para que profira o seu parecer favorável 
ao Projeto de Lei do Distrito Federal n9 12, 
de 1989, que "dispõe sobre a gratificação ex
traordinária dos servidores da tabela de pes
soal do Tnbunal de Contas do Distrito Federal, 
e dá outras providências". Após a discussão 
e votação, o Parecer é aprovado por unanimi
dade. Fmalizando, o Senador Mauro Benevi
des encerra a sessão. Nada mais havendo a 
tratar, ELi, ·carias Guilherme Fonseca, Secre
tário da Comissão, lavro a presente Ata qUe 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

8' Reunião, reaHzada 
em 23 de maio de 1989 

As onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuntões da Comissão, A1a 
S~Q~dor Alexa_nd~e _Costa, presentes os Se
nhores Senadores Mauro Benevides, Presi
dente, Meira FiJho, José Paulo Biso!, Francisco 
Rollemberg, Maurício Corrêa, Pompeu de 
Sóü.sá, Mauro Borges, Áureo MeU o, Carlos D'e 
Cárli, Lourival Baptista, Edison Lobão, João 
Castelo, os Deputados Jofran Frejat e GeraJdo 
Campos, reúne-se a Comissão do Distrito Fe
deral. Deixam de comparecer por motivo justi
ficado os Senhores Senadores AluízJo Bezerra, 
Irapuan Costa Júnior, Leopoldo Peres, Renal· 
do Aragão, Odacir Soares, João Lobo. Chagas 
Rodrigues e Ney Maranhão. Abrindo a sessão 
o Senhor Presidente dispensa a leitura da ata 
da sessão anterior que é dada como aprovada. 
ReferindO~se ao primeiro item da pauta que 
trata do Projeto de Lei do Senado Federal n9 
2 de 1989 que "estabelece diretrizes, critérios 
e conteúdo mínimo para elaboração do Plano 
Diretor do Distrito Federal, fixa competência 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal para 
sua aprovação e dá outras providências", o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dor Francisco Rollemberg, para que leia o seu 
parecer favorável por constitucional e jurídico 
com as emendas supressivas de n95 2, 4 e 
5 e ~contráriõ às emendadas de n9' 1, 3, 6, 
7 e 8. Após a leitura é concedida a palavra 
ao Senador Meira Filho, que apresenta pedido 
de vista, que é concedido pela Presidência. 
Prosseguindo passa ao item segundo da pau
ta, que refere-se ao Projeto de Lei do Distrito 
FEideral n9 7 de 1989, que ''institui normas 
para--atualização monetária de débitos com 
a Fazenda Pública do Distrito Federal, altera 
o Decreto-Lei n9 82, de 26- de dezembro de 

196-6 e dá_ outras, p'rovidêndas". solicitando 
ao Senhor Seiiadór l.oinival Baptista para que 
leia seu pareCer favorável por constitucional 
e jurídico. Colocada em discussão e votação 
a matéria,. é a mesma aptovada por unanimi
dade. Continuando o Senhor Presidente passa 
ao item três que tráta do Projeto de Lei do 
Distrito Feder_aJ h9 8 _de 1989, que 'ralteia o 
artigo 93 do DeCreto-Lei no 82, de 26 de de
zembro de 1966, e dá outras providências", 
pedtndo ao Senador Mauro Borges que efetue 
a leitura de seu parecer favorável por constitu
cional e jurídicol Após a discussão e votação 
o parecer é aproVâdo por unanünidade. Pros
seguindo o Sen,hpf Presidente passa ao item 
quatro que tratá ao _Prójeto de Lei do Distrito 
Federal n914 de 1989, que "suspende a apli
cação da Lei n9 8 d~ 29 de dez.embro de 1988", 
solicitando ao Seilador Márcio Lacerda que 
leia seu parece.r favorável por constitucional 
e jurídico. Após discussão e votação o parecer 
ê aprovado por· unai'Umidade. Finalizando o 
Senhor Présidente passa ao item cinco, que 
trata do Projeto de Lei do Distrito FederaJ n9 
18 de 1989, que ''dispÕe sobre os vencimen
tos dos membros da carreira de Procurador 
Qo Distr~to Fedej~ e dá outras providências", 
solicitando ao: Sen8dor Carlos De' Carli que 
efetue a leitura do parecer. Em discussão a 
matéria, é concedida a palavra ao Senador 
Maurício Corrêa, qtié esclarece ter se baseado 
na Constituição Federal ao confeccionar suas 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei do 
Distrito Feder<~! ·n9 18, ressaltou o mérito do 
Projeto apresentãdO peio Senhor Governador, 
elogiando o grande trabalho q'ue vem sendo 
realizado pelos Procuradores do Distrito Fede
ral, cumprünentou os Senhores Dr. Célia de 
Almeida atual PI'OCllrador-Geral do Distrito FeM 
dera!, e o Dr. Humberto Gomes de Barros, 
ões do Governo do Distrito Federal esteve à 
frente- da Procuradoria GeraJ do DF, ambOs 
presentes a esta reunião. Manifestou ainda seu 
integral apoio ao Projeto. Em seguida o Se
nhor President~ ~oca etn votação o parecer 
favorável ao Projeto; por Constitucional e juridi
co, com as emerldãs 1 e 2 e contrário às 
emendas 3 e4, o qual é aprovado por unanimi~ 
dade. O Senhor Presidente saúda a todos os 
Procuradores com a aprovação do Projeto. 
Em seguida é concedida a palavra ao Senador 
Maurício Corfêa, que refere-se a sua proposta 
já aprovada da realização do Seminário que 
trata dos problemas de 8rasJ1ia, dizendo que 
passará às mãos dos Senhores Senadores 
Meira Filho e Áuréo Mello a minuta, para ser 
apreciada na pr6xitfia reunião da Comissão. 
O Senhor Presid;ente CotiCede a palavra ao 
Senador Meira Filho, que manifesta seu con
tentamento com a reunião realizada, que mais 
wna vez credencia a Comissão do Distrito Fe
deral como As~mbléia Legislativa perante a 
opinião pública. O Senhor Presidente destaca 
o empenho da Cót'nissão para a aprovação 
do Projeto de Lei do Distrito Federal n9 18, 
dando por encerrada a sessão. Nada mais ha
vendo a tratar, Eu, Carlos Guilherme Fonseca, 
Secretário da Comissão, lavro a presente Ata 
que lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente. 
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9• Reunião. realizada 
em 30 de maio de 1989 

As onze horas do dia trinta_ de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala de reu
niões da Comissão, AJa Senador Alexandre 
Costa, pfeserites os Senhores_Senadores Mau
ro Benevides, Presidente, Mei_ra FiJho, José 
Paulo Biso), Pompeu de Sousa, Cárlo De' Carli, 
Maurício Corrêa, Odadr Soares, !rapuan Costa 
Júnior, Wilson Martins, Áureo Mello, Márcio 
Lacerda, Ed.ison Lobão, os Deputados Jofran 
Frejat e Geraldo Campos, reúne-se a Comis
são do Distrito Federal._ Deixam de compa
recer por motivo justificado asSenhores Sena
dores Aluizio Bezerra, Francisco Rollemberg, 
Leopoldo Peres, Ronaldo Aragão, João Lobo, 
Lourival Baptista, Chagas Rodrigues, Mauro 
Borges, João Castelo e Ney Maranhão. Abrin
do a sessão o Senhor Presidente dispensa a 
leitura da Ata sa sessão- anterior que é dada 
como aprovada. Em seguida passa a leitura 
e votação do texto final do Projeto de Lei do 
Distrito Federa] n9 18 de 1989 que-~'Dispõe 
sobre os venc!mentos dos mem,l;lros da car
reira de Procurador do Distrito Federal e dá 
outras providências". Após a leitura o texto 
é aprovado por unanimidade. Prosseguindo 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nador Maurício Corrêa que solicita a inclusão 
em pauta da Mensagem do Senhor Gover· 
nadar do Distrito Federal, concedendo au
mento de 30% aos servidores do GDF. O Se
nhor Presidente informa que a Mensagem foi 
recebida ontem (29/5/89), estando agora no 
prazo de emendas, sugerindo então que seja 
feito o pedido de urgência em plenário. Com 
a palavra o Senador Meira Filho comunica 
que em conversa com o Governador Joaquim 
Roriz, o mesmo afumou s6 aguardar a decisão 
do Senado Federal para o pagamento ime
diato do funcionalismo do GDF. O Senhor 
Presidente reitera então, o pedido de urgência, 
e af~rma que irá se empenhar em firmar um 
acordo de liderança para este pedido. Em Se
guida o Senador Pompeu ·de Sousa refere-se 
ao oficio encaminhado ao Senhor Presidente, 
solicitando a inclusão em_ pauta do Projeto 
de Lei n9 7 de 1989 de sua autoria e pede 
explicações sobre a não inclusão. O Senhor 
Presidente esclarece que há uma orientação 
da Mesa Diretora que interpreta o Regimento 
com o pra;o de cinco dias útel_s, e que tendo 
o Senador Meira Füho pedido vista do Projeto, 
sendo possível um voto em separado, este, 
deverá ser previamente conhecido pelos 
membros da Comissão. Além destes <bdo~ 
regimentais, o Relator Senador Francisco Ro
llemberg, por motivo _de força maior, não po
deria estar presente à reunião, e já havia mani
festado seu grande interesse em relatar o refe
rido Projeto, também hoje às dez horas da 
manhã a Presidência recebeu oficio do Secre
tário de Governo Celsius loder, mencionando 
o interesse do GDF na aprovação deste Proje
to. Assim sendo, este será devidamente apre· 
ciado na próxima reunião, com a atenção que 
lhe é devida. Passando ao primeiro item da 
pauta que trata do Projeto de L~i do Distrtto 
Federal n9 1 O de 1989, que "cria e extingue 

unidades orgânicas na Se<::retaria de Segu
rança Pública do Distrito Federal, e dá outras 
providências", com a ausência do Senador 
Ney Maranhão, o Presidente consulta o Senhor 
Senador lrapuan Costa Júnior, que adota o 
parecer na íntegra por constitucional e jurídi
co. Após discussão evotaçãQ é·o mesmo apro-
vado por unanimidade. Passando ao item dois 
da pauta que trata do Projeto de Lei do Distrito 
Federa1 n9 15 de 1989,-ê:tue -"dispõe sobre a 
carreira Fiscalização e Inspeção, dos respec
tivos cargos, ftxação dos valores e seus venci
mentos, e ââ oU.i:ràS providências", o Senhor 
Relator Senador Meira filho, solicita que antes 
de ler seú parecer, possa ·dar Conhedmento 
aos Membros da Comissão do expediente re
ferente a luta das classes beneficiadas com 
o Projeto em questão. O Senador Mauricio 
Corrêa observa o quanto e_stá sendo útil a 
Constituição, no que se refere a autonomia 
de Brasma, dando direito à C:óri1issão_em d_eci
dir assuntos de interesse da população, agili
zando e resolvendo situações. O Senador 
Odadr Soares- salienta a importância da 
emenda moralizadora do Senador Meira Filho, 
e lembra a boa vontade e jUstiça do Gover
nador Joaquim Roriz para agilizar e solucionar 
problemas do Distrito Federal. Em discussão 
e votação o Projeto é aprovado por unanimi
dade com parecer favorável por constitucional 
e jurídico e com a emençla do_ Relator. Q_ Se
nhor Presidente passa então ao item três da 
pauta que trata do Projeto de Lei do Se:nado 
Federal n~ 80 de 1986, que retifica, sem ónus, 
a Lei n9 7.426, de 17 de !iezembro de 1985, 
alterada pelo Decreton99J20,de 14 Qe março 
de 1988,-que '"estima a receltae fixa a despesa 
do Distrito Federal para o Exercido financeiro 
·de 1986", c_om o·parecer do_Relator, Senador 
Irapuan Costa Júnior, contrário ao Projeto, que 
após discutido e votado. ê_ aprovado por unani
midade. Seri-t mafs nada a ser tratado o Senhor 
Presidente agradece aos Sehhores_Senadores, 
pedindo mais uma vez o empenho em conse
gufr a urgêric:ia eril plenáriO para a Mensagem 
do SenhOr Govermidor relativa ao aumento 
de 30% ao funcionalismo do_ GDF. e ~ncerra 
a sessão. Nada mais havendo- a tratar, Eu, 
CarlOs Guilherme Fonseca, Secretário da Co-
missão, lavr-o- a presente Ata que após lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente. 

,-tt• Reunião, realizada 
em 20 de junho de 1989 

Ás onze horas do dia vinte de junhO de mil 
nov~c:entos __ e oitenta e nove, na sala de reu-

-- niões da .Comissão, AJa _Senador Alexandre 
Costa, presentes os Senho_res Senadores ~u
ro Benevides, Presidente, Moisés Abrâo, João 
Lobo, Meira Filho, Mauro Borges, Pompeu de 
Sousa, Franciscq Rollemberg, Odacir Soaies, 
Edison Lobão,_Lourival Baptista, Márcio Lacer
da, Mãurício Corrê a, Áureo MeDo, os Senhores 
Deputados Valmir Campelo e Jofran Frejat. 
reúne-se a comissão do Distrito Federal. Dei
xam de comparecer por motivo justificado os 
senhores Senadores Aluízio Bezerra, lrapuan 
Costa Júnior, Leopoldo Peres, Rona1do Ara
gão. JOsé PãUIO 6lsol, Chagas Rodrigues, Car· 

los D'Carli, João_ Ca_s_te{o,_ e _tiey __ Maranhão. 
Abrindo a reunião o Senhor Presidente dispen
sa a leitura da Ata ant_erior que é dada como 
aprovada. Em seguida passa ao item 1 da 
pauta que trata do Projeto de Lei do Distrito 
federal n~ 17, de 1989 que denomina ''Teatro 
Nacional Oaudio Santoro" e Teatro Nacional 
de Brasília. ü:im ã palavra o Senhor Senador 
Pompeu de Sousa dec:lara apoiar entusiasti
camente o projeto e tece palavras de elogio 
ao Mestre Oaudio Santoro. O Sena_dor Áureo 
Mello confrrma O seu parecer favorável por 
constituc:iofl.al_e jurídico. Ap6s discussão e vo
tação, o projeto é aprOvado, em deliberação 
terminativa, por 11 (onze) votos favoráveis. 
Passando ao item 2, que trata do Projeto de 
lei do Distrito Federal n9 20 de -1989_.. que 
"Reestrutura o Grupo Direção e Assistência 
Intermediárias, de que trata a Lei n~ 6:762, 
de l8 de dezembro de 1979, e dâ outras provi
dências", o Rel~tor Senador Meira Filho apre
senta e seu parecer favorável por constitucio
nal e jurídico. Após discussão e_ votação o pro
jeto é-aprovado por uii.animidade. Em seguida 
o Se_nador_]v\eira Filho profere o seu parecer 
favorável por-constitucional e jurfdico relativo 
ao item 3, Projeto d~ Lei do Distrito Federal 
n9 21, de 1989 que ••Estabele_ce a carga horária 
dos servidores civis_ da Administração Oireta, 
Autárquica e das Fundações Públicas do Dis
trito Federar·. Após a leitura, disCuSSão e vota
ção, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
O Senhor Presidente passa então, ao item 4, 
sobre a Mensagem n9 39, de 1989-pF (Mensa
gem n~ 029~UAG, de 6-6-89, na origem), ··sub
metendo_ <l apreciação do Senado determi· 
nação de _sua Excelência, com referência ao 
pagamento, ao" pr6prlo Governador e seus Se
cretários dos vencimentos do mês de Janeiro 
do ano em c:urso sem o reajuste estabelecido 
para os demais servidores do Diptrito Federal", 
areçer dg Senador Ney Maranhão, concluindo 
pelo cumprimento da ReSoh.J_ç-5o n9 2_1;)/88, 
do Senado Federa1. Após discussão e votação 
o parecer é aprovado por unanimidade. O Pre
sidente consulta os senho_res membros da Co
missão sobre a possibilidade de se apreciar 
o Projeto de lei n9 24, de 1989, que trata 
da "reVisão dos_y_er\Cfrrienios básicos_4.os Con
selheiros e Auditores do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal_ e dos Membros do Minis
tério Públicojunto ao mesmo Tribunal e dá 
outras providências". O Seriador Maurício 
Corrê-a afirma que gostaria de examinar a ma
téria mais detalhadamente e solicita que esta 
seja apreciada em outra reunião. O Senhor 
Presidente então, forma jurisprudência sobre 

·- o as_sunto, não examinando matérias que não 
estejam na pauta de acordo com_ a~> normas 
regimentais. O Senador Maurício Corrêa con
-gratula-se com as mensagens do Governador 
sobre os DAIS ~ a redução da carga horária. 
FITlallzando o Senhor Presidente esclarece que 
os -dois requerimentos do Se_nador Pompeu 
de SouSa e o dO Senador Meira Filho serão 
examinados na próxima reunião e encerra a 
sessao. Nada mais havendo a tratar, eu, Carl® 
Guilherme Fonse-ca, secretário da Comissão, 
lavro a presente Ata que após lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente. 
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COMISSÃO DE CONSmCIIÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
28• Reunião (Ordinária) realizada 

em 24 de agosto de 1989 

Às dez horas do dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
da Comissão, sob a presidência do Senhor 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, 
reúne-se a Comissão de Constitulção,-JustfÇa 
e Cidadania, com a presença dos Srs. Sena
dores Antônio Luiz Maya, Carlos Patrocínio, 
Edison Lobão, Roberto CamPos, Jamil Had
dad, Meira Filho, Leite Chaves, Alufzio Bezerra, 
Ney Maranhão, Odaclr Soares, Marcos Maciel, 
Ronaldo Aragão, João Menezes, Mauricio Cor
rêa; Hugo Napoleão, Márcio Lacerda e Nelson 
Wedekin. Deixam de comparecer, por motivo 
justifiCado, os Srs. Senadores Alfredo Campos, 
Mansueto de Lavor, Jutahy Magalhães, Leo
poldo Peres, Mauro Benevides, Francisco Ro
IIemberg, Chagas Rodrigues, José Paulo Siso!, 
Afonso Arinos, Olavo Pires e João Castelo. 
Havendo nómero regimental, o Sr. Presidente 
declara aberto os trabalhos e dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. A seguir, passa-se à apreciação das 
matérias constantes da pauta, na ordem deter
minada pelo Sr. Presidente. Item 1 Projeto de 
Lei do Senado n~ 85, de ·1988, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que declara nulas as 
provas obtidas mediante o emprego de tortu
ra. (deliberação terminativa) O Senador Jamil 
Haddad emite parecer pela constitudonalidaw 
de, juridlcidade e, no mérito, pela aprovação, 
com Emendas n9 1 e 2 CCJ. Não havendo 
discussão é colocada em votação a matéria, 
tendo sido aprovada por unanimidade. Item 
2 - Projeto de Lei do Senado n? 146, _d~ 
1989, de autoria do Sen8dor Francisco RO
Uemberg, que suprima dispositivo da Lei no 
6.515, de 26 de dezembro dé 1977 e altera 
outros da mesma lei. (delib_eração terminativa) 
O parecer do Sr. Senador Meiiá Filho conclui 
pela constitucionalidade, juridicidade, e,_ no 
mérlto pela aprovação, nos termos do substi
tutivo que apresenta. Não havendo discussão 
é colocada em votação a matéria, tendo sido 
aprovada. A Presidência comunica ao plenário 
que a referida matéria voltará à pauta da próxi
ma reunião para deliberaçáo em turno suple
mentar, atendendo disposto no art. 282 do 
Regimento Interno. Item 3 - Projeto de Lei 
do Senado n9 6l, de 1989,deautoriad-oSena
dor Jutahy Magalhães, que dá nova redação 
ao art. 234 dO Códi!:Jo Penal (Decr_etO-Lei _ n~ 
3.914, de 9 de deiembro de 1941), adaPtan
do-se às prescrições do § 49 do art. 227, da 
Constituição Federal. (deliberação terminati
va) O Sr. Senadoi Nelson Wedekin, relator 
da matéria, apresenta parecer concluindo pela 
rejeição do projeto. Não havendo discussão 
a presidência coloca em votação a matéria, 
sendo aprovado õ parecer do relator, pela una
nimidade. Item 6 -Projeto de Lei do Senado 
n~" 111, de 1988, de aUtoria dO Senador Od 
Sabóia de _Cai\.ralho, que estabelece o aprovei
tamento do Ministério da F~enda, mediante 
coilcurso de servidores do Serpro que, na data 

de vigência da Constituição Federal, presta
vam serviço em órgãos da Receita Federal. 
(deliberação terminativa) Relator: Senador 
FranciscO Rolleinbeg. Parecer: pela constitu
cionalidade, jwidicidade e, no mérito, pela 
aprovação, m::.-s termos do substitutivo que 
apresenta. O Sr. Senador João Menezes, que 
havia solicitado vista do projeto, em reunião 
anterior, devolve-o com voto em separado, 
opinando pela rejeiçãO da matéria. Em fase 
de votação, aprova-se o parecer do Sr. Sena
dor FrimcisCo ROUemberg. Vota vericido o Sr. 
JOão Menezes. A Presidência comunica que 
a matéria deverá voltar à pauta para votação 
em turno suplementar. Item 13- Projeto de 
Decreto Legtslativo n~ 24, de 1988, de autoria 
do Senador Severo Gomes, que dispõe sobre 
a sustação de atas do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Central do Brasil. O Sr. 
Ney Maranhão, relator da matéria, emite pare
cer pela inconstitucionalidade do projeto. Não 
havendo discussão, é colocado em votação, 
sendo aprovado o parecer do relator, pela una
nirilídade. Item 17-Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 25, de 1988, de autoria do Senador 
Leite Chaves, que susta o Decreto 0 9 96.991, 
de 14 de outubro de 1988, que "a-tribui com
petência para autorização de pagamentos e 
recebímentos por meio de outras instituições 
financeiras_". O parecer do relatõr,--$erlador 
-Leopofdo Peres, conclui pela constituciona~ 
lídade, jUridicidade, e, no_mérttO, pela aprova~ 
ção. o-sr. SenadoiRóberto Campos, que hã
via SOUdtado Vista da matéria,' devolve o pro-
jeto sem apresentação de voto em separado. 
Não havendo discussão é colocado em vota~ 
ção o_ parecer do Relator, sendo o mesmo 
aprovado pela unanimidade. Item 18 - Pro· 
jeto de Lei do Senado n\> 156, de 1989, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que dá no
va reda.çâo.aos artigos 665 e 666, da Co0S6-
Iidação das Leis do_ Trabalho, dispondo sobre 
férf~s e remune_raçáo-de Juízes Classistas tem
põráiios. (deliberação terminativa) Relator: Se
nador Edison Lobão. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicid<)de e, no mérito, pela 
apfOOç:ão. Não havendo discussão, é colo
cada em votação a matéria, cujo parecer é 
aprovado por unanimídade. Item 20- Oficio 
n<? 11/89-CN, que encamfi1ha à Comissão de 
COnStituição e Justiça dõ Senado Federal em 
grau de recurso "ex-offklo", decisão da Presi
dência à questão de ordem levantada pelo 
Deputado Aldo Arantes a respeito do prazo 
para ConvocaçãO do CongresSo Nacional no 
caso do disposto no "caput" do art. 62 da 
Cof:tstituiç.3o. O Sr. Jamil H~ddad, relator dá 
matéria, oferece pela prejudicialidade do re~ 
avendo discussão, o Sr. Presidente coloca em 
votaçãO o parfiCef-d.O-feJatOi-, sendo o mesmo 
aprovado pela unanimidade. Item 22 - Prci~ 
jeto de Lei do Senado n~ 5, de 1989, de autoria 
do Seflãdor Pompeu de Sousa, que institui 
o COnselho de Comunicação Soda!, na forma 
do artigo 224 da Cons_tituição, _e «;lá outras 
providêilcias. (deliberação terminativa) O rela
tório Oferecido pelo Senador Edison Lobão, 
conclui pela constitudonalidade, juridicidade 
e. no mérito pela aprovação nos tennos do 
substitutivo que apresenta. O Sr. leite Chaves, 

que havia solicitado vfsta do projeto, devolve--o 
sem voto em separado. Colocado em votação 
o parecer do relator, é o mesmo aprovado, 
com abstenções dos Senadores Márcio Lacer
da e Maurício Çorrêa; a Presidência comunica 
que a referida matéria deverá figwar na pauta 
da próxima reunião para deliberação em turno 
suplementar. N8da mais havendo a tratar, en
cerra-se a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia 
Lacerda Nunes, a presente ata ClUe, lic!a e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQOÉRITO 

Criada através do Requerimento n~" 1 O, 
de 1989, destinada à apurar as denúncias 
sobre lJ devastação da HUéia Amazónica 
e a participação estrangeira nessas de-
núndas. -

14' Reunião, realizada 
em 23 de agosto de 1989 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do 
ano de mil novecentos- e oitenta_ e nove, às 
dez horas, na Sata 04, Ala Senador Nilo Coe
lho, presentes os senhores Senadores Leo-
poldo Peres (Presidente), Jarbas Passarinho 
(Relator}, Mário Mata, Nabor Júoior,Aluizio Be
zerra e Aureo Mello, reúne-se a Comissão Par
lamentar de Inqúerito, destinada a apurar as 
denúncias sobre a devastação da hiléia ama
zônica e a participação estrangeira nessas de
núncia!i, Presentes, ainda, o Senhor Senador 
Carlos Patrocínio e o Senhor Deputado José 
Femarides. Deixam de comparecer, por· mo-
tivo justificado os Senhores Senadores Renal
do Aragão, Odaclr Soares, Teotónio Vilelã Fi
lho e Edison Lobão. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre- _ 
si dente declara abertos os trabalhos da Comis
são e, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que logo após foi consid!i!
rada aprovada. 

A seguir, conVIda o Prof. Samuel Benchimol 
Conselheiro do Instituto Superior de Estudos 
da Amazônia, para tomar assento à Mesa. Com 
a palavra, o depoente inicia sua explanação 
apresentando dois documentos: um re18tivo 
a Planetarização da Ar:nazônia e Morató~i,a 
Ecológica e o segu-ndo sobre os Quadros Eco
nómicos da Produção dando ênfase ao fato 
de_ que a amaz6nta não é responsável pelo 
efeito estufa. Enfetiza aiil.da, que a região ama
zónica, hoje, é responsável por 1 O% da gera
ção de divisas de exportação do País. 

Com a palavra, o Senhor Senador Jarbas 
Passarinho, solicita ao Senhor Presidente, au
torização para ausentar-se da reunião e passa 
às mãos do Prof. Benchimol, o Relatório Par~ 
dai da ComissãO. _ · 

O SenhOr Presidente designa o Senhor se
nador Mário Maia para funcionar como Relator 
"ad hoc". 

Finalizando,- o_ depoente-·raz- a!Q:Uffias refe
rêrlcias sobre o problema da biodive~sidade 
e conclui afirmando que o -desenvolvimento 
da amazônia depende de quadro fatores fun
damentais, devendo ser ecologicamente ade
quado: economicamente viável; politicamente 
equilibrado e socialmente justo. 



4692 Terça:feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1989 

Prosseguindo, passa-se à fase interpelatórla 
quando usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores Deputado José Fernandes, Senadores 
Aureo Mello, Mário Maia, Leopoldo Peres e 
o Dr. A1debaro Klautau Filho, Suplente do Se
nhor Senador Jarbas Passadnho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença do Prof. Samuel 
Benchimol e encerra os trabalhos da Comis
são às doze horas e vinte minutos e, para cons
tar, eu, José Augusto Panisset Santana, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com 
o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO A ATA DA 14' REUNIAO DA 
COM!Ss-\0 PARLAMENTAR DE IIYQUÉ
RITO. CRVIDA A mi !lÉS DO REQUER/
MENTO N• 1 O, DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCTAS SOBRE A 
DEVASTAp\0 DA HILÉIA ~ÓNTO\ 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENUNCIAS, DESTINADA A 
OOVlR O DEPÓIMEI'fTO DO PROF. 5'1-
MUEL BENCHIMOL. CONSELHEIRO 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE ESTU· 
DOS DA ~ÓN/A, QUE SE PUBUO\ 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
PRESIDENTE DA COMJss-\0. 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 
(Íntegra do apanhamento Taquigráfico da 
Reunião) 

O SR. LEOPOLDO PERES (Presidente) -
RessaJta na sua personalidade o fato de "dda~ 
dão do mundo" que é, pela cultura, pelo valor 
intelectual, pela sua formação humanística, 
ser um homem que se dedicou inteiramente 
ao estudo dos problemas da Amazônia e à 
defesa dos interesses do Brasil naquela área, 
esquecido o até mesmo, muitas vezes - eu 
sei disso - dos seus próprios interesses em
presariais, viajando pelo mundo afora, pesqui
sando às suas expensas, para pôr-se inteira
mente a serviço da região que tanto ama e 
a que tanto serve. 

Com a palavra o Prof. Samuel Benchimol. 

O SR. SAMUEL BENCH!MOL -Ilustre Se
nador Leopoldo Peres, Presidente da Comis
são Parlamentar de Inquérito da Amazônia, 
ilustre Senador Jarbas Passarinho, Relator da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, ambos 
ilustres figuras da liderança, da intelectuali
dade, da capacidade, do desempenho e do 
amor à Região Amazónica, üustres Senadores 
também igualmente vinculados aos proble
mas da Amazônia, e certamente dedicados 
ao serviço do povo dessa região: 

J:: com imensa satisfação que aqui estou 
presente para prestar meu depoimento sobre 
alguns problemas da Região Amazónica, pro
por algwnas reflexões e colocar algumas pos
tulações e algumas proposições pessoais em 
relação ao problema da Amazônia. 

como não é a primeira vez- não sou neó
fito- m 1,. ...--<'imCJ~reço a uma Cõfuissão Parla

... -,rn, d~vo informar que tenho 
.: ... .-:., '1~·'' to ;;.1 cuidado de preceder o meu depoi-

nlento com um relatório. Assiin sempe fiz. 
H4 m~-~ de 30 anos que freqüento tanto a 
<:pmara dos Deputados como o Senado Fede
rá!. Desta vez, apresento dois documentos: um 
~(~ti_vo á -chamada "1"1 "'~netarização da Ama
zônia e Moratória EcoLgica" e, o outro, "Qua
dros Económicos da Produção" que, por gen
tileza especial do Senador Leopoldo Peres, fo
ram impressos na gráfica do Senado Federal. 

Estes docL"mentos têm cerca de cinco me
ses e, nesses cirii:o"rriéses, est:a -COmissão Par
lamentar de Inquérito tem recebido a visita 
de ilustres dentistas e pesquisadores da Re
gião Amazôpica. Na verdade, grande parte da
quilo que eU teria que dizer à ilustre Comissão 
Parlamentar de Inquérito já deve ter sido abor
dado, com exaustão, por ilustres cientistas que 
me precederam. De forma que, em grande 
parte, esse trabalho já está ficando absoleto 
pelo fato de <Jue, decorridos cinco meses, mui
ta coiSa já se passou. A Amazônia é muito 
dinâmica em termos de _agressões, em termos 
de posicionamentos em relação à Amazônia, 
ern termos de acusações, em termos de exer
cício de tentativa de constrangimento à _sobe
rania brasileira na área, de criação de novas 
paranóias, de novas "amazonóias" e, até, diria 
uma outra expressão "amazoniarana". Os Se
nhores sabem que_ "amazoniarana" é também 
uma exPreSsãO fupi-inhamgatu. "Arana" que 
dizer "falso"- "canarana", e tupinambarana. 
Então, d_iVUIQ:am-Se essas "amazoniaran"as", 
que são as falsas amazônias, ou "falso" ou 
"parecido com", porqUe o .. arana", em tupi, 
não é bem "falso"; é "parecido".A "canarana" 
é parecida cOm a cana mas não é a cana; 
"tupinambarana" é parecido com tupinambá 
mas não o é~ 

De forma que, nesses últimos cinco ou seis 
meses, tem-se discutido_ tanto, tem-se acusa
do a Amazônia de tanta coisa, que tudo vai 
ficando multo obsoleto. Por exemplo, nesse 
trabalho, dou ênfas_e aõ fato de que a Ama
zônia nãà é responsável pelo efeito estufa. Ho
je, todo mundo concorda que não somos mais 
os responsáveis Pelo efeito estufa. 

Recentemente, 6 um depoimento de um 
ilustre cientista dizendo que começava a apa
recer fuligem das queimadas da Amazônia na 
Antártida e na África". Pelo amor de Deus, 
estamos em pleno inverno na Amazônia. A 
época das queimadas ainda não começou; 
vai começar agora, em agosto/setembro, mas 
isso faz uns dois meses e ele declarou que 
a fu6gem da_Amazônia estava atingindo a An
tártida, em pleno pe!"fodo invemos9, quando 
temos a paz verde das chuvas e o clarão das 
trovoadas. 

Os Senhores estão vendo que há uma dis
torção muito grande, há uma desinformação, 
um processo de simplificação, um processo 
de generalização. Há aquilo que chamamos, 
em Sociologia, de reducionismo. Queremos 
reduzir uma estrela a um grão de areia. Quere
mos reduzir o universo da Amazônia a uma 
parte dela. Exageramos os problemas. É bem 
verdade que há um grão de verdade na ques
tão amazónica, no processo da questão am
biental, mas é preciso considerar que, na ver
dade, eSsa questão ambiental não pode sofrer 

um processo esquizofrênico ou um processo 
de divagerri, como se diz em Químjca, sobre 
os cristais, separando a questão ambiental da 
questão econômlca, da questão humana. da 
questão ecológica. A questão ambiental, a 
questão humana, a questão econômica da 
questão técnico-científica. Na verdade, este é 
o grande problema da Amazônia. 

Em termos ecológicos, o que é a Amazônia? 
A_Amazônia é caracterizada por uma região 
extremamente diversa. Eu fui imolado, há qua
se 30 ãnos, pelo fato de ter defendido a idéia 
de que havia dezenas, centenas de Amazônias 
diferentes, exatamente aquilo que _chamamos 
hoje - por isso resolvi preparar esse docu
mento especial para a Comissão Parlamentar 
de Ínquérito - de biodiversidade. Deve-se 
proteger a Amazônia por causa da bio_diver
sidade. Mas não é só iSso. Temos, além dessa 
cosmovisâo planetária, a geodiversidade, a 
biodiversidade, a ecodiversidade dos ecossis
temas e a ecodiversidade económica, além 
da etrlodtversidade. 

Então, a dificuldade que encontramos na 
definição, na proposição e na apresentação 
de propostas da Amazônia, decorre exatamen
te de sua continentalidade, de seus 500 mi~ 
lhões de hectares dé-terra, que, do pontO -de 
vista geográfico, abrangem, na verdade, a 
Amazônia Atlãntida, o litoral amapaense, o gol~ 
fão marajoara, o leste paraense, o golfão de 
São Luiz.. São 1.300 km de costa, uma área 
histórica por onde a Amazônia principiou e 
que tem problemas específicos e diferencia
dos das outras "Amazônias interiores", como 
da Amazônia ribeirinha, que é a Amazônia da 
Calha Central, a Amazônia do Baixo, a Ama
zônia do Médio e a Amazônia do Alto-Ama
zonas. Até as várzeas mudam, as várzeas sali
nas, salobras, do estuário, as várzeas estua
rinas, as Horestas estuarinas, das grandes vár
zeas de Santarém e das médias e pequenas 
várzeas do Médio e do Alto-Amazonas e dos 
rios de águas amarelas. São regiões tipica
mente diferentes que necessitam de marcos 
de zoneamento ecológico-econômico. Tenho 
muito medo de Que não_ levam em conside
ração as especificidades geográficas, ecoló
gicas, económicas e humanas da região. 

TemoS a Amazônia Mediterrânea da Calha 
Sul, que é extamente a parte onde se desen
volveu a Amazônia depois da época do boom 
da borracha. E por que isso_ ocorreu? Exata
mente porque na Calha Norte temos a bentha
miana spruceanum e passiflora, que são ha
veas brasiliensis extremamente pobres e_ ~ue 
não são produtoras de borracha. A havea bra
siliensis rica está na Calha Sul. Por Isso que 
Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Purus e 
Juruá s_e desenvolveram e isso terminou no 
episódio da re_conquista territorial do Acre, que 
o Brasil havia cedido, por um cochilo de Dom 
Pedro II. Não quero eiitrar muito nisso, porque 
há um Senador especialiSta em Qeografia mili
tar e recordo-me muito bem da úJtima inter
venção sobr_e a Batalha de Cruziaugó, em que 
levei uma surra gigantesca em termos de his~ 
tória militar de nosso País. - -

O SR. JARBAS PASSARINHO~ Não apoia
do . 
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O SR. SAMUEL BENCHIMOL - Então, a 
Calha Sul tomou-se a grande área do Meditar-
râneo Amazónico, do desenvolvimento, em 
virtude do período da borracha e a grande 
área humana. E é exatamente nessa área sul, 
que confina com o Planalto Central, onde está 
o contacto com o resto do Brasil: é área de 
transição. Então, além da Amazônia, da Calha 
Sul, a Amazônia Mediterrânea, temos também 
a Amazônia de transição, que começa no es
cudo sul-amazônico, na área onde a floresta 
densa se transforma em mata fina, cerrado, 
cerradão,. etc. 

E é nessa área onde se estabeleceu a nova 
fronteira agricola brasileira, proveniente de ex
cedentes populacional5 gerados pela conver
são das plantações de café na mecanização 
agrícola de soja. Isso cdou a população de 
bóias-frias, de minifundiários, e essa gente 
veio à busca de um chão. Não vieram para 
depredar a Amazônia. Vieram em busca de 
um novo lar. E nós temos os exemplos dessa 
fronteira. Rondônia, por _exemplo, hoje, gera 
600 milhões de dólares de produtos agrícolas. 
Na parte de Mato Grosso, essa fronteira agrí
cola, hoje, produz 4 milhões de toneJadas de 
grãos. Em Rondônia se produz. 1 milhão de 
toneJadas de grãos. A parte do sul do Pará, 
juntamente com o leste paraense, é conside
rada a deserto, essa grande besteira que se 
criou no Pará em falar sobre o deserto da 
zona bragantina, que _é uma zona extrema
mente rica e diversificada do ponto de vista 
económico, isso foi uma espécie de paranóia 
criada por um alemão há 50 anos e que reflete 
um período de colonização onde houve exaus
tão, mas depois recuperou-se a zona bragan
tina. Hoje é o maior celeiro da produção agrí
cola do Pará, onde se encontra o refloresta
mento feito, por exemplo, em Santa Isabel, 
uma floresta de pinus hondurense gigantesca, 
a testar que as terras têm um uso múltiplo, 
dependendo da tecnologia, dependendo da 
parte humana. No Pará, hoje, se produz 1 mi
lhão de toneladas de gr.aos. Rondõrtia produz 
1 milhão de toneladas de grãos. Mato Grosso 
produz 4 milhões de toneladas de grãos, para 
não falar nos minerais, que é a grande vocação 
da Amazônia. 

Por isso, acho que uma região que possui 
um potencial tão grande precisa salvar um 
pouco de sua floresta, mas não necessita que 
ela fique into-cável. Não queremos conVerter 
a Amazônia naquilo que eu chamo "a Santa 
Amazônia verde dos Santos A11jos e A.rcanjos 
dos últimos dias", sem referência à Igreja de 
Jesus Cristo dos Últimos Dias. Mas também 
não podemos permitir que eJa se transforme 
na "amazon puíra". O que é "amazon puíra"? 
É a Amazônia ~ capoeira. Puíra é mata rala, 
é a mata perdida, é exatamente a mata secun
dária. A "amazon puíra" é aquela Amazônia 
que perdeu a sua vegetação primária, soberba, 
gigantesca e se tomou wna vegetação desca
pitalizada biologicamente, com a perda de 
suas prindpais árvores-e de sua principal bio
diversidade. Então, estamos vendo que se tor
na extremamente complexo. 

A Amazónica, hoje, detém a exportação -
pouca gente sabe e eu faço questão de enfa-

tizar - é responsável por 10% da geração 
de divisas de exportação deste Pais. Dos 35 
bilhões de dólares - e era necessário que 
essa Comissão do lado 01,1visse, a da Dívida 
Externa - de exportação brasileira, de três 
e melo a quatro bilhões de dólares, hoje em 
dia, estão sendo gerados pela Amazônia. So
mente o Estado do Pará, ano passado, produ~ 
ziu 1 bilhão e 400 milhões de dólares; este 
anp eleve a_tingir 2 bilhões de dólares. A Zona 
Franca de Manaus, em termo de exportação 
direta, dá 80: Mas quando considerarmos a 
exportação indireta e solidária, vamos a 300 
milhões de dólares. Somente a proVÚl.cia de 
Pitinga, a província mineral de Pitinga este ano, 
produziu 150 milhões de dólares, que são ex
portados através do Pará. Isto sem falarmos 
na produção de grãos, na produção cafeeira. 
Nós somos, hoj~ o quinto maior produtor de 
café do Brasil. 1::. a região do café robusta, 
que é um café de terras pobres. É um milhão 
de_sacas de_café, são 200 mi1hões de dólares 
de produção. Nós temos, hoje, em produção 
de cacau, 20 mil toneJadas de cacau no Pará, 
aproximadamente 30 milhões de dólares. E 
temos 30 mil toneladas, 25 a 30 mil toneladas 
de _cacau na área de Rondônia, que dá 60 
milhões de dólares. Então, só em cacau esta- . 
mos com cerca de 60 a 80 milhões de dólares. 
Somos uma economia- extremamente diversi
ficada. A pimenta-do-reino nós chegamos a 
prOduzir, na zona de Tomé-Açu e na zona do 
leste paraense, da Pa 150 etc., chegamos a 
prodUzir 40 mil toneladas ou 30 m~ toneJadas. 
E quando a pimenta-do-reino chegou a 4 mil 
dólares, o Pará exportou 100 milhões de dóla
res de produto agrícola~de pimenta-do-reino. 
O Pará, hoje, exporta 40 milhões de dólares 
de camarão, sem falar na produção mineral, 
que é de um bilhão de dólares. Começamos 
a exercitar o nosso potencial, a nossa capaci
dade econôrnica e a nossa capacidade técnica 
em produzir e transformar recursos em rique
za. 

Então, a Amazônia se diVersificou. Somente 
i!! Zona Franca de Manaus, hoje, produz 5 bi
lhões de dólares. Ela c_omeçou maqueando 
e aparafusando e hoje é o maior centro da 
indústria eletro-eletrônica e do pólo de duas 
rodas da América latina. Sãp empresas de 
altíssimo níveJ de tecnologia. Ainda vem, em 
g_rande parte, caixa preta, essa "caixa preta" 
está sendo desvendada, inclusive com índice 
crescente de nacionalizaçao e reglona~zação, 
o que é importante, porque não podemos: fk:ar 
nesse passeio de componentes da Zona Fran
ca e de São Paulo para cá. Hoje já temos 
50 indústrias de componentes. 

Então, oS Srs. estão vendo que o problema 
amazónico tornou-se um problema exata
mente complexo. Eu estava falando na geodi
versidade e falei na Calha Sul. Vamos falar 
um pouco na Calha Norte. 

A Calha Norte foi a calha do Século XVI, 
do Século XVU. Foi a grande calha. É bem 
verdade que a Calha Sul teve Belém mas com 
um problema. Na disputa com os holandeses, 
com os franceses, com espanhóis e com os 
ingleses, na Calha Norte, o Império português 
voltou-se pa'ra a Calha Norte. Tanto é que se 

construiu o inaior forte da Amazônia, que é 
o forte de Macapá. E. em razão do Tratado 
de Madeira, em 1750, e de Santo Hidelfonso, 
em 1777, nós criamos a velha capitania- de 
São José do Rio Negro, que deveria ter sua 
sede em São José do Javari, por decreto do 
Rei D. José I, e que Chico )(avier de Mendonça 
Furtado colocou aqui em Barcela. Então, nós 
nos transformamos numa capitania da Calha 
Norte. E essa Calha Norte de que se fala hoje 
começou no Século Xvn. 

Essa Calha Norte, ela foi esvaziada, econo
mica e humanamente, exatamente em função 
da época da borracha, qu_e provocou o desJo
camento para a calha Sul. Então, as regiões 
que estavam na Calha Sul foram extremamen
te favorecidas, porque, em termos rodoviários, 
em termos de presença humana, em termos 
de brasilidade, em termos de integração na
cional, é muito mais fácil integrar a Calha Sul 
do que a Calha Norte. A Calha Norte tem pro
blemas específicos, cbmõ a ZOna Ocidental 
Osandina tem problemas espedficos. E sem 
a ligação cOm ·o Pacífico não se vai resolver 
o problema acreano. Sem estend~r .a BR:JQ64 
até Cruzeiro Sul, asfaltado, não se resolve o 
problema acreano. O Acre, na verdade, dos 
Estados brasileiros, é o mais pobre, exatamen
te pelas dificuldades intra-estruturais, pela dis
tância, porque a distância equivale a esterili
dade. De Cruzeiro do Sul a Belém são 5 mil 
quilómetros e de Cruzeiro do Sul a Cardeal, 
você tem mil e cem quilómetros, faltam 200 
quilômetros para você chegar a ApucaJpa, ou 
um pouco mais, uns 300 quilômetros para 
chegar a Apucalpa. 

E por Assis, Brasil, também, através de porto 
da Maldonado, é outra saída. Mas sem isso 
você não vai conseguir desenvolver a área 
acreana que, segundo os macrozonearnentos 
ecológicos, são áreas exatamente favoráveis 
a agricuhura. 

Ai., é onde entra um dos problemas sérios 
que temos que enfrentar neste País: como ma
Ci-õzonear a Amazônia. 

Eu sou contra a expressão ordenamento 
territorial. Ordenamento territorial implica mi~
tarização-do espaço. -

Ora, o espaço tem uso múltiplo; o espaço 
é tanto para uso pecuário - dependendo da 
sua geograftcf- quanto para usó- agrfcola, 
para uso pesqueiro, para uso mineral, para 
uso florestal ou para uso silvicultura!, ou para 
agricultura perene, dependendo da maior ou 
menor -aptidão âcrterra-e;-tãinbém, ôi:úTiaJor 
ou menor aptidão humana, e da maior ou 
menor aptidão tecnológica. 

Vejo, por exemplo, quando vou ao Acre, e 
se fala muito quanto à pecuária acreana. Mas, 
pelo amor de Deus, vou ao Acre e encontro 
uma fábrfca de laticínios produzindo o melhor 
queijo do Brasil; o melhor leite pasteurizado 
do Brasil está sendo produzido em Rio Branco. 

Acabei de receber queijo de búfalo da me
lhor qualidade, proveniente da Empresa Cira, 
que é uma empresa do Acre. Vou a um frigorí
fico, coino ó da Frisacre e vejo um matadouro 
que está abatendo de 300 a 400 cabeças de 
gado, por dia. ~ndo proteína para o povo 
do Acre comer. O povo do Acre ·está completa-
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mente ilhado. Enquanto nãO se fizer a ligação 
desses cento e tantos qui16mctros que faltam, 
de vila Extrema até Rio Branco, é um problema 
insolúvel. Mas, no entanto, é uma área extre
mamente rica, e rica por quê? Porque as terras 
da Amazônia melhoram de qualidade, na me
dida em que nós nos deslocamos parã o oeste, 
e na medida em que os rios perdem a colora
ção preta e a coloração cristalina e se tornam 
rios de água barrenta. 

Então, os Srs. estão vendo que cada região 
amazónica possui as suas peculiaridades pró
prias, a sua vocação, as suas carac:terfsticas, 
a sua própria identidade, e essa identidade 
precisa ser, na verdade, considerada. 

Em termos de transição, temos a Amazônia 
do Planalto, que é multa coisa, a Amazônia 
do Planalto, do cerrado, e do escudo sul ama
zónico. O escudo sul amazónico começa perto 
do Pará, começa em Tucuruí- em Tucuruí 
já é escudo sul amaz6nico - vai à Serra de 
Carajá, vai à Serra Norte, Serra Azul e Serra 
dos Pareeis. Isso já é escudo sul amazónico. 
Só na área de Pareeis, por exemplo, temos 
4 milhões de hectares de cerrado, onde, este 
ano, Olacyr Mendes de Morais vai produzir 
2 milhões de toneladas de soja. Esta soja pre-
cisa ser escoada, e a forma prática de escoá-la 
é pelo Porto de Santarém, através do RJo Ma
deira, ou pela ferrovia Cuiabá-Santarém, ou 
ainda pela ferrovia Cuíabá--Montes Oaros, 
São Paulo, etc. 

São soluções que precisamos dar à Amazô
nia. Soluções técnicas, soluções tecnológicas, 
porque, do contrário, os ecologistas continua
rão dizendo que temos as ·piores terras do 
mundo, o que é uma inverdade. Nós não te
mos as piores terras do mundo. Em seu último 
número, a revista Veja falou até em terras indi
gentes. Pelo amor de Deus. Orna área que 
possui 1 O milhões de hectares de váneas ex
tremamente ricas, onde se criam, só no Mara
j6, 800 mil cabeças de gado, bovino e bubalino 
em todo baixo e médio Amazonas já estamos 
com uma população bubalina de 300 a 400 
mn cabeças de búfalos, onde se plantam cerca 
de 100 mil toneladas de fibras. Produção extre
mamente favorável para a produçllo hortigran
jeira, agricultura de pequeno dela, onde se 
retira, hoje, cerca de 500 milhões de dólares 
de peixe, não se pode falar em pobreza de 
terras, porque são solos extremamente eutró~ 
ficos, que são os solos de água l;>arrenta. E, 
aqui, nós entramos na questão da blodiver# 
sidade, da ecodiversidade, ou da limnodiver
sidade, em termos de águas._ 

Temos, em termos de ecossistema, três 
rios: os rios de água preta, que são rios extre
mamente pobres, provenientes da lavagem do 
chão florestal do ácido húmico e dos ácidos 
fúlvicos da. floresta, e que nascem, a maior 
parte deJes, no sistema Gutano. É o Rio Negro, 
é o Rio lnhamundá, é o Rfo Trombetas não 
sei se o Rio Pari é preto, também. Geralmente, 
todos esses rios que nascem nas florestas e 
que provêm do sistema Guiana, são rios pre
tos. Aliás, do sistema Guíano, temos, natural
mente, quatro a cinco sessões; fmeri, ltapera~ 
pec6. onde está a Serra da Neblina, com 3.014 
metros, etc., em plena Planície Amazónica. Te-

mos a Tumucumaca, Serra da Lua, e por aí 
vai, até o Peneplano de Amapá e o Peneplano 
também do alto Rio Negro, onde o Amazonas 
se liga com o Rio Orenoco. 

São regiões também extremamente mine
ralizadas. A Calha Norte e a CaJha Sul são 
extremamente favoráveis. Na Calha Sul os rios 
também sãp pobres, porque os rios são de 
água cristalina e não têm várzeas. Você não 
vê várzea no Rio Tapajós, não vê várzea no 
rio YJngu, não vê várzea no Rio Negro, no 
Rio Trombetas, porque têm praia de areia. 

Então, têm vocaç-ao;"Fnas, no entanto, como 
provêm do período pré-cambriano, de 600 mi
lhões de anos, então, são áreas extremamente 
mineralizadas. Esse é um novo dado que o 
Brasil precisa saber, porque se pesquisam mi
nérios, sobretudo minérios metálicos e não 
metálicos, nas -áreas pré-cambrianas, e a Ama
zônia, nada mais é do que uma planície encai
xada entre dois platós pré-cambrianos. Pré
cambriano, para aquel_es que não têm muito 
conhedmento de geologia, pertence ao paleo
zóico, é um -dos primeiros períodos, o perfodo 
mais antigo é o cambriano, esse é do protero
zóico, é p~cambriano, portanto, são áreas 
bastantes antigas. Por isso, as rochas foram 
lavadas, elas passaram por aquilo que chama
mos Weathering o intemperismo, essas ro
chas foram lavadas dos seus minerais: nitrogê~ 
nio, potássio e fósforo, e _essas terras se toma
ram pobres. 

No entanto, como a floresta Amazónica vive 
mais em funçllo da radiação solar, do sol e 
da _chuva, e V. SfS sabem que a biomassa flo
restal, 45% é carbono, 45% é oxigênio e 5% 
é nitrogênio. 95% da biomassa florestal pro
vém de fatores exógenos, e se inspira e se 
alimenta através das bolhas. Por isso que so
mos a maior floresta latifundiária do planeta, 
porque a respiração e a alimentação se fazem 
pelo índice de área folhada, folha larga. Não 
sornas co-rno as florestas temperadas dos pi
nheiros, porque não existe radiação solar to
dOs os anos. 

Então, durante 12 horas p-or dia a planta 
se alimenta através da fotossíntese, que con
verte energia radiante em energia química, em 
fibras, proteínas, etc., e 5% apenas do solo: 
NTK, nitrogênio, potássio, fósforo, ferro e os 
químicos nutrientes. Tanto é que se diz que 
a agricultura na Amazônia é a arte de cultivar 
a luz, e não a arte de cultivar o solo. Esse 
conceito não é meu, é de Paulo Alvim, que 
é uma das mafores autoridades em fr.siologia 
vegetal do Brasil. 

Então, wna região em que 9.5% dos fatores 
de crescimento são exógenos não deve ter 
problemas para a agricultura, tanto perene, 
como agricultura de subsistência, de lavouras 
temporárias. Basta que façamos a adição dos 
elementos que nos faltam. As terras são áci
das. Muito_bem, se corrige com a calagem. 
Existe bastante_ calcário no Pará, no médio 
Amazonas, em Monte Alegre, em ltaituba, em 
lnhamndá, em toda parte tem calcário. Se vo
cê usa d calcário, você baixa o nível das bases 
capiônicas, tóxicas do aluinínio, que impede 
o crescimento das plantas. Ao adicionar o cal
cário, você reduz a presença do alumínio. 

E depois, o que está nós faltando? Estão 
nos faltando potássio e fosfato. Temos -gran
des reservas de potássio em Fazendinha, aí 
na zona fertiJ de Nova Olinda. As maiores re
servas de silvíta estão na Amazônia. Está nos
faltando potássio. 

Se não me engano, li qualquer coisa de 
que foram descobertos no Estado do Pará 
grandes afloramentos de potássio na área do 
médio Amazonas; perto de Santarém. Não es
tou muito certo, mas, se for, estaremos co/n 
o problema da agricuhura na Amazônia resol
vido definitivamente. Podemos criar uma civili~ 
zação agrícola, ao lado de uma civilização tam
bém florestal, de uma economia florestal _de 
porte. Só que, em tetnios florestais, o proble
ma é um pouco difícil por causa da biodíver· 
sidade. Em termos florestais, temos três biodi
vesidades: a fitadiversidade, a soldiversidade 
e a ictiodiversidade; e temos contra nós a Jun
queiradiversidade e a pragadiversidade. 

Mas, meus amigos, onde não tem junquei~ 
ra? Onde náo tem praga neste mundo de meu 
Deus? Está em toda parte. Não se faz agri
cultura no mundo inteiro sem USO de biocidas, 
sem uso de fertilizantes orgânicos ou cloradas 
ou quúnicos, sem uso de pesticidas, sem uso 
de tratamentos, sem técnicas agronómicas 
mais modernas. Em toda parte cçmige-se: ·na 
união Soviética, nos Estados Unidos, na Euro
pa. Por isso é_que, em grande parte, a agri
cultura é subsidiada em todo o mundo, e eles 
possuem agriculturas _e tecnologias grande- . 
mente anti-ambientalistas. S6 nos Estados 
Unidos, dois bilhões de toneladas de terras 
aráVeis são perdidas todos os anos. No Estado 
de São Paulo, perdemos 150 milhõe_s de tone-
ladas das melhores terras vegetais (micas. 

Tenho relatórios aqui do Instituto Agronó
mico de Campinas. Se eu os ler para V. s•s 
-é pena que e_u não tenha tanto tempo aSsim 
-vão ter a impressão de que se tratam de 
terras da Amazônia. É mais ou menos assim: 
50% dos territórios deste Estado são extrema
mente ácidos, não podem ser cultivados sem 
colagem. Existe faJta de fosfato, falta de hidra
gênio, há uma diversidade de pragas que _pre
cisam ser corrigidas. Se eu ler esse relatório, 
V. $fS terão a impressão de que está falando 
em terras da Amazônia. 

O nosso problema, como disse inicialmen
te, é que a questão amazónica, na verdade, 
divide-se em uma questão ambiental, uma 
questão económica, uma questão humana e 
em uma qu_estão de ciênda e tecnologia. Nos
sas dificuldades são exatamente em função 
da complexidade desses ecossistemas, dessa 
biodiversidade, dessa ecodiversidade, dessa 
hllmanodiversidade, dessa biodiversidade e 
dessa geodiversidade. Então, é preciso dar tra
tamento espedfico, incentivos fiscais diferen
ciados, seletiv_os, seledonados; e não cair no 
totalitarismo dos macrozoneamentos. Tenho 
verdadeiro pavor de m.acrozoenamento. 

Falo a V~S'5 por exemplo, que esse macro
zonearriento parece Com o da Embrapa, cor
reto? Existem dois macro:mneamentos: um 
do IBGE e outro da Embrapa. A única coisa 
que coincide é que as terras do Acre são terras 
agricolas, só no que eles coinddem, e que 
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a Amazônia central é a gr<mde zona para pre
servação, para defender. Mas o Acre, tanto 
no zoneamento da Embrapa, como no do IB
GE, São áreas agrícolas. E queremos impedir 
o uso agricola do Acre, como queremos impe
dir o uso agrícola de parte de Rondônia, sob 
pretexto de devastação. 

Gostaria de fazer aqui uma ligeira diferen
ciação de um falso conceito que se estabelece 
na Amazônia: é entre devastação e desmata
mento. Na Amazônia se fez: desmatamento. 
Existe alguma coísa de devastação, mas são 
diferentes. Devasta-se quando se destrói um 
ecossistema silvestre, o Grwald dos alemaães, 
e não substitui por um ecossistema humano, 
agrícola, auto-sustentado, permanente. Então, 
devasta-se quando não se substitui. Desma
t.a-se e, no fmal de dois ou três anos, abando
na-se as terras, onde foram queimadas casta
nheiras e seringueiras, e não se conseguiu 
transfonnar em pastos produtivos. Então, no 
final de quatro ou cinco anos, os pastos entra
ram em regressão, as seringueiras morreram, 
as castanheiras desapareceram, como nos·po
tígOnos de castanhais de Marabá ou nas casta
nheiras do Acre. 

EnfllTl, quando se destrói e não se coloca 
um ecossistema agrícola capaz de melhorar 
a qualidade da vida, na verdade está-se devas
tando. Desmatamento é outra coisa. Ele é ne
cessário para se criarem áreas pioneiras, des
de que esse desmatamento implique a conver
são de um ecossistema silvestre num ecossis
tema agrícola. 

Para tanto, é preciso respeitar algumas leis 
básicas de ecologia. Por exemplo, não desma
tar encostas, não desmatar as poligonais das 
nascentes dos rios, como recentemente está 
se fazendo no Programa Nossa natureza. É 
preciso verificar se realmente os solos são eu
tróficos, distróficos, onicotróficos ou são zonas 
de pressão ecológica. Por exemplo, tenho re
ceio de tocar na caatinga do Alto Rio ,Negro, 
nas campinaranas do Alto Rio Negro, porque 
são áreas extremamente distróficas, podissó
ticas, áreas de florestas em cima de regossolo, 
em cima de areia. Este tipo já é diferente, 
porque terra pobre no mundo inteiro é para 
Horesta; mas em terras ricas, como existem 
em áreas de Altamira ou em áreas do sul do 
Pará, ou como existe -aó longo da BR-364 ou 
no Acre, ou como existe nos aluviassolos de 
todas as várzeas, não se pode impedir a ocupa
ção humana, a não ser que se coloque uma 
porteira em Vtlhena, outra em Imperatriz, cer
quemos a Amazônia, dizendo que ela está ve
dada à população brasileira. Vamos fazer uma 
moratória demográfica. Ninguém mais vai pa
ra a Amazônla. Quem entrou, entrou; quem 
não entrou já não entra mais. Teiiamos -então 
um longo período de estagnação, até que as 
coisas se arranjassem um belo dia. 

Isto não pode ser feito, porque o Brasil nâo 
pode dispensar a Amazônia do seus recursos 
naturais, dos seus recursos humanos e tam~ 
bém de sua tecnologia, porque também já 
está se desenvolvendo tecnologia na Amazô
nia. 

Uma coisa me levou à reflexão deste trabali
nho. Def..me ao trabalho de ver o que mudou 

na Amazônia. Peguei estatisticas de 1976 e 
de 1986. Fica-se impressionado com o que 
mudou. Passamos de 500 mil hectares para 
seis milhões de hectares de lavouras perma
nentes e temporárias. Partimos de uma produ
ção de mil toneladas de cacau e chegamos 
a 50 mil toneladas. Partimos de uma produção 
insignificante de café e chegamos a um mi
lhão de sacas. Partimos de uma produçâo pe-
quena de pimenta-do-reino - de mil a dois 
mil - e estamos com 30 mil toneladas. Parti
mos.Q.a. pecuária de um milhão de cabeças 
de gado na Região Norte e estamos com seis 
milhões hoje. E a população bovina cresce 
à razão de _500 mil cabeças de gado por ano. 

Ai eu me preocupo, porque os etõlogistas 
dizem_ que a Amazônia não é terra do boi. 
Os solos são pobres, há regressão de pastos, 
há o problema das junqueiras, das pragas, 
etc., e, no final de seis a sete anos, há uma 
regressão, há o abandono completo, tudo vira 
a capoeira e há uma devastação. Mas o reba
nho continua crescendo. à razão de 500 mil 
cabeças por ano. 

Então, temos aqui três hipóteses: ou esta
mos queimando cada vez mais a floresta -
esta é uma opção, uma alternativa ou uma 
e>:plicação. Quer dizer, estamos queimando, 
a cada ano que passa, dez mil, sei lá, esta 
questão é muito complexa. Uns faJam 50 mil 
quilómetros quadrados, outros falam em 350 
mil. Uns faJam em 5% de devastação, outros 
falam em 10%, dependendo do tamanho. Se 
se fala da Amazônia de umboldt. de 280 mi
lhões de hectares ou na Grande Amazônia 
Legal, de 500 milhões de hectares. 

O que ocorre é que o boi, então, ou está 
queimando cada vez mais as terras na Amazô
nia, destruindo Horestas para criar novo boi, 
ou a tecnologia está mudando, o boi está resis
tindõ àjupira, às pragas, e os animais se adap
tam como as plantas se adaptam, têm capaci
dade de adptação, ou a tecnologia está mu
dando, ou está se aumentando a lotação de 
gado por hectare, ou os· capins estão melho
rando. Os nossos capins são quase todos afri
canos, é o quicuio, é braquiaoa, é o cameru, 
é o andropologo, são capins nov-os que estão 
sendo adaptados à região Amazónica. E quem 
me diz que essa mudança de capins, de forra
geir_a,_ não está ajudando a crescer a pecuária 
bovina? Ou o pr6pflo homem está mudando, 
no sentido de fazer o melhor manejo pecuário 
pelo método vofseu, pela rotação dos pastos. 
São questões em aberto, questões que preci
sam ser explicadas e que não estão sendo 
explicadas devidamente ao povo brasileiro. 

Evidentemente, gostaria de afastar a pecuá~ 
ria boVlriã da ·selva· densa, pelo menos da Ama· 
Zônia Central; porque precisamos manter in
tacto pelo menos 150 milhões de hectares 
sob reserva permanente, e disso não podemos 
abrir mão, por uma questão muito simples: 
a Amazónia não foi fetta apenas para a nossa 
geração. A Amazônia, é um património brasi
leiro que vai ser usada, explorada, pelas gera~ 
ções sucessivas de brasileiros que vão chegar 
depois de nós, nossos filhos e netos. Entaó, 
eles precisam ter as opções, as aberturas e 
as tecnologias necessárias para saber fazer 

manejo. fio resta(, saber_ faLer refiorestamento, 
saber fcger rematamento. 

Daqui a pou-co alguém deve perguntar qual 
a diferença entre rematamento e refloresta
mento. É preciso saber manejo pesqueiro, é 
preciso aprender a fazer manejo pedológ!c_o, 
porque pouca coisa se sabe em termos de 
manejo florestal na Amazônia. Os últimos rela
tórios que c:~:mheç_o, feitos pelo Sobral, do rr
TO, do lnstitute Tropical Timber Organization 
in Totune, dizem: em termos de manejo flores
tal, você só pode remover 5 metros cúbicos 
de madeira por ano, sob pena de você causar 
sérios danos ao ecossistema da floresta tropi
cal densa, da Hdéia Amazónica, E para retirar 
5 metros cúbicos de madeira tropical por ano 
não dá para começar. É absolutamente inviá
vel. E é esse modelo que o mundo quer nos 
impingir, o modelo das chamadas reservas 
extrativistas, com a devida permissão do ilustre 
Senador Mário Maia 

Nesse particular, trouxe aqui para V. Ex'' 
reserva extrativista de Mapiá, a terra de Chico 
Mendes. Reparem bem: para essa reserva ex
trativista o BID jogou 5 milhões e meio de 
dólares para assentar 600 famílias, na baSe 
de mil hetctares por família. Doou um helicóp
tero e dois aviões anfíbios. Então, ele espera 
que haja um sucesso extraordinário na reser
va, que eles chamam de inamu-emapiá-inaui
ni. E a turma do Santo Daime, inclusive do 
c:éu de Mapiá, daquela reserva do .§ar:rto Dai
me etc. De forma que é uma boa coisa, talvez 
por isso que o BID tenha dado esse dinheiro. 
Ele quer que o pessoaJ deixe a ayauasca e 
a droga para começar a criar l)lals castanha, 
mais seringa. É uma das formas do governo 
americano ajudar. É quando você ameaça 
com narcotráfico, com a coca, com o epadu. 
Hoje em dia, como os senhores sabem, é o 
principal produto da Amazônia sul-americana. 
São 7 bilhões de dólares de coca e de epadu 
que saem da Amazônia colombiana e peruana. 
Então, V. EX'' têm aqui 5 milhões e meio, 
e esse é o modelo que se quer impingir ao 
povo brasileiro. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Com que pesaf, -professOr, tenho cjue' me reti· 
rar, porque, coniõ lhe disse, tenho que viajar 
agora para o f'..io de Janeiro e realmente com 
que pesar o faço, porque gostaria muito de 
continuar ouvindo essa magistral aula que está 
nos dando. -

Quefo lhe passar às mãos ci nosso relatórto 
preliminar, que trata um pouco ·dessa parte 
a que V. Sf se referiu em relação ao desmata
mento, reflorestamento e a devastação, com 
as diferenças entre conservação e preserva-
ção~-- -·-

Agora, como a palestra está sendo gravada, 
terei o prazer depois de lê-lo, embora o prazer 
maior fosse de ouvi-h Peço-lhe desculpas por 
ter que me retír~.''à Senador Mário Maia, o 
Presidente, jâ está Cbnvocando como relator ad 
hoc. 

O SR SAMUEL BENCHIMOL - Nrlda vou 
fazer algumas referências. Já falei soPre a geo
diversidade. A biodiversidade é o nosso grande 
problema, e é por causa dessa biodiversidade 
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que_o mundo todo está pedindo e clamando 
pela preservação da Amazônia. É que somos 
o maior banco genético do planeta. Somos 
um décimo de espécies da biotecnia universal, 
cerca de 2 milhões de espécies, entre animais, 
vegetais. Então, isso constitui um potencial 
gigantesco para a biotecnologia do séc. XXI. 
Então, muita gente acha que toda essa zoada, 
essa amazonóia ou essa amazoniarama, essa 
falsa Amazónia que se está criando, essa ma
nia de_ perseguição flxa, que chamo amazo
nóia ou paranóia ou rondorióia ou atenóia, 
é uma conseqüênda de que as grandes corpo
rações internacionais necessitam manter in
cólumes grandes reservas florestais para bio
tecnologia do séc. XXI. Porque recursos gené
ticos não s_e faz em laboratório, foran criados 
por Deus. Na o_casião em que você os pede, 
tem que esperar a chegada do Messias ou. 
a volta de Cristo para fazer a recriação do 
mundo e criar as novas espécies genéticas, 
novas espécies de vida no planeta. Então, co
mo a gricultura, como a biologia, a economia, 
depende, em grande parte, atualmente, é ex
tremamente poluidora em todo o mundo, e 
os países do primeiro mundo, são os princi
pais responsáveis pelo efeito estufa, pela chu
va ácida, pelo buraco de ozônio, pelo Co2, 
pelo bióxido de enxofre, pelos cloroflor_ocar
bonos. Enfim, por toda essa parafernália de 
produtos químicos lançados na atmosfera, ne
cessitam naturalmente de elementos orgâni
cos que evitem a contaminação química, por
que toda a civilização do primeiro mundo era 
baseada em tecnologia anti-amblentalista, a 
partir da agricultura, onde se perde as melho
res terras americanas pela erosão, todos os 
anos, onde se usa ex.cessivamente produtos 
agrotóxicos, que evenenam. V. Ex': vêem até 
a Margaret Tatcher, que chimlam "La Passio
nária dei Oz.onio". Teve um problema gigan
tesco agora com a salmonella no_ovo. Então, 
fez um boicote sobre os ovos das galinhas 
inglesas porque estavam contaminadas pela 
saJmonella. 

Então, V. Ex'1 estão vendo que a biotecno
logia vai proporcionar recursos naturais de ge
nes para desenvolver a agricultura orgânica, 
a agricultura biológica, economias limpas, 
energias limpas também, através de suas hi
drelétricas ou através, por exemplo, em termos 
de nitrogênio, de micorrisas ou de legumi
nosas ou dos fármacos que precisam ser de
senvolvidos. Há multa gente que acha que na 
Amazônia está a salvação dos aidéticos, entre 
eles o cantor Sting, o roqueiro que esteve aqui, 
e ficam inventando muita coisa a respeito da 
Amazônia 

Então, essa biodiVersidade é importante, 
tanto na parte de fito, zoo como ictiodiver
sidade. Na ictiodiversidade, ou seja, na diversi
dade de peLxe, temos 2.000 peixes. ESSes pei
xes precisam ser trabalhados através de fazen
das de peixes, através da piscicultUra, e hoje 
já existe tecnologia para IssO, através -da hipofi
sação tira-se a glândula sexual do peixe e colo
ca na fêmea e no macho e ele se reproduz 
o que era o grande problema da reprodução 
do tambaqui, por exemplo, no cativeir_o. Hoje, 
o Brasil já domina a tecnologia em Pirassu-

nunga, São Pauto, e em Petr9lina, Pernam
buco. Então, é preciso encaminhar recursos 
da Sudam, da Suframa, não_ sei de quem, no 
sentido de fazennos piscicultura para pode.r 
melhorar a dieta e em termos de piscicultura, 
acho que mais grave do que o problema de 
desmatamento da Amazônia que pode_ ser 
controlado com relativa facilidade, o grande 
problema é a contaminação dos rios pelo mer
cúrio, porque garimpeiro ninguém controla, 
e existe 1 milhão de garimpeiros no mundo. 
Este sim, este sim me faz temer pela nossa 
Amazônia! Porque são 100 toneladas/ano de 
mercúrio jogadas nos fundos dos rios. Mas 
em ecodiversidades de florestas, muita gente 
pensa que só temos três tipos de florestas: 
várzeas, igapós e terras verdes, mas são deze
nas e dezenas - aqui menciono a relação 
de florestas que temos, inclusive florestas ho
mogêneas de cipós, de bambuais, no Acre. 
Na terra do Senador Mário Maia, ternos, se 
não me engano, 2_0 mil hectares de bam
buais ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Nas cabeceiras do 
rio Acre etc. 

O SR. SAMUEL BENCHJMOL- Exato! En· 
tão_ tem também florestas homogéneas além 
das heterogéneas. Nos ecossistemas fluviais, 
já vos falei no rio de águas barrentas, que 
são os rios mais ricos ao mundo, por quê? 
Porque eles provêm de terras mineralizadas 
dos Andes e é por isso que o Acre é fértil, 
o Madeira é fértil, o Juruá é fértil, o Amazonas 
é fértil, pOrque provêm de terras jovens em 
que as rochas não foram intemperizadas, nem 
lavadas. Os Andes. têm 60 milhões de anos. 
Então, são terras jovens e é por isso que os 
nossos varzeados dos rios de águas amarelas 
são extremamente férteis. Já os rios de águas 
cristalinas são de terras pobres com 600 mi
lhões de anos. 

Bem, em termos de ecodiversidades, ternos 
os diversos tipos de economia: extrativista flo
restral, extrativista mineral de garimpo de in
dústr:ia e mineração fluvial, ribeirinha, cam
pestre, petUáiia, bubalina, bovina, agricultura, 
cultura temporária, agroindústria, economia 
urbana-industrial, essa diversidade, menciono 
aqui os grupos indígenas atualmente existente 
- wn excelente trabalho feito pela Funai, cli
versidade gigantesca. Temos hoje em dia 85 
milhões de hectares - há aqueles que não 
sabem - demarcados ou a demarcar para 
cerca de 200 grupos Indígenas que falam 170 
dialetos, ou seja, 800 mil quilómetros quadra
dos de terras já são r_eservadas para as nações 
indígenas. E ainda se fala, mas dizer; o proble
m~ é demarcação dessas terras. Fiz Jsto aquj 
porque é um apanhado interessante para dar 
um panorama histórico de que o índio está 
lá dentro e que precisa ter as suas reservas 
protegidas e a sua cultura. Deve-se dar a op
ção a eles_ para manter a sua identidade ou 
então para efetivamente se incorporarem à 
sociedade brasileira, naturalmente respeitados 
os seus valores tradicionais. 

Fmãimente, para concluir gostaria de dizer 
que do meu ponto de vista, o desenvolvimento 
da Amazônia depende de quatro vetares, de 

quatro fatores func@m(mtais,_ou o que chame 
de quatro paradigmas. O desenvolvimento da 
Amazônia deve ser eçologicamente adequa
do; economicamente viável; politicamente 
equilibrado e socialmente justo. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Indago do Professor Samuel BendUmol se de
seja interromper para wn descanso, ou se pre
fere passar aos debates imediatamente? 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL - Não me 
canso facilmente. Depende de V. EX", deixo 
à vontade de V. Q."' 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Concedo a Pãlavra ao Deputado José Fernan
des como priiTl~iro interp~l~te. 

O SR. JOSÉ FERNANDES- Eiii primeiro 
lugar, cumprimento o nobre Professor Samuel 
Benchimol e lembro que, com muito menos 
dimensão, mas também até por dever de ofi-

- cio, temos s_eguido o que tem sido feito em 
relação à Amazônia para compreendê-la, para 
examinar as possibiltdades de aproveitamento 

~- económico da região. E é interessante inclU
sive para todos esses que agora são ec:olo
gistas - eu, ao contrãrio, acho que os ecolo
gistas devem existir, mas devem se conter não 
na gritaria, no barulho, mas sobre dados, exa
mes, e aí há coisas sobre as quais, à primeira 
vista, têm razão, há coisas que representam 
muito mais talvez uma oportunidade de mani
festação inconseqüente. Eu diria que, por 
exemplo, em 1960 praticamente não se co
nheci_Çl nada sobre a Amazônia. E estávamos 
no extrativismo - que o Professor conhece 
muito bem - e alguma coisa começou a ser 
vista - retirando aquele enclave da Serra do 
Navio - quando o Projeto RADAM, que foi 
â píomeira tentativa rêalmente séria de se le
vantar algum dado sobre a Amazônia, come
çou a nos fornecer certos informes, -permi
tindo inclusive esse boomque está havendo 
em relação às minerações diversas que estão 
sendo feitas na Ainazônfa. E nisso tudo há 
uma coisa qtie me preocupa:- serripre- tive a 
Amazônia, na área de transporte, como uma 
área de exceção e que aproveitava o que, por 
coincidência, havia sido desenvolvida em ou
tra área. Disse isso porque é urna área peque
na. Lembro que quando era MID.istro o saudo
so General Albuquerque Lima- hOmem que 
gostava da Amazônia - certo dia discutindo 
sobre a Einbraer, cjue está ai, por exemplo, 
levantou uma proposta, não levada à frente, 
de_ que a Embraer deveria inclusive estudar 
uma maneira de costruir aviões anfíbios para 
poder atender a Amazônia - ele tinha essa 
preocupação. Tivemos lá o Catalina, que não 
foi fruto nosso, mas da nec:essidade dos ame
ricanos na Seg~nda a·uerra -Mundial, que de
senvolveram o Catalina para lutarem no Paci
fico e terminada a guerra, não tiveram mais 
interesse, a tecnologia não foi atualizada. E 
hoje, quando queremos fazer um melhOr 
acQmpanhamerito na Amazônia temos dificW
dades, somos obrigados a usar o helicóptero 
que é caro e não é tão próprio, não é o mesmo 
que um avião tecnicamente desenvolvido para 
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a área. Mas é na área do transporte terrestre, 
que eu queria ouvir o conceito do Professor. 
Tenho examinado essa discussão recente de 
que o BJD e até os japoneses iriam financiar 
parte dessa estrada que levaria até Apucalpa, 
m interesse, em virtude da troca de merca
dorias, pelo desenvolvirnentomaior do comér
cio nosso com a Ásia. Então, eles iriam- fman
ciar, mas por toda essa grita internacional e 
também por uma certa recomendação - se 
não me engano do BID - suspenderam a 
oportunidade de fmanciar essa estrada que 
iria a Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do 
Sul etc., indo até Apucalpa. E uma das coisas 
que tenho examinado é que se essa via pudes
se ser construkfu, hiamos vencer um proble
ma que estamos tendo que é o de não estar
mos conseguindo vender bem e não tenho 
dúvida de que num mundo que a cada dta 
necessita de mais alimentos, vamos ter que 
partir agressivamente e participar desse mer~ 
cada internacional, especialmente o de grãos, 
onde tem destaque a sojoa, e af estamos tendo 
dificuldade, porque a soja está chegando cara. 
Recentemente andei lendo uns estudos onde 
se verifica que a nossa soja sai do setor de 
produção 20% mais barata que a americana. 
mas quando ela chega no porto já está 1 O, 
15% mais cara. Precisamos atualizar isso, se
não desenvolveremos um esforço imenso de 
ocupação de terra, de desenvolvimento de tec
nologia modema para o nosso setor primário 
e na hora em que precisamos romercializar, 
acabamos tendo perdas mecânicas, ou seja, 
utilizamos muito combustível, mas as perdas 
mecânicas fazem com que fiquemos em con
dições inferiores de competição em relação 
aos demais. Não tenho dúvidas de que temos 
que chegar ao Pacífico por um meio barato; 
como a ferrovia é _uma via terrestre que em 
relação da rodovia, dentro das técnicas que 
poderíamos aproveitar no ~rasil, representa 
mals ou menos urrt quinto do custo, quer dizer, 
cada cinco quüômetros de ferrovia no_ trans
porte de carga custa mais ou menos um quin· 
to do que custaria se fosse no transporte rodo
viárto. E também porque a ferrovia não se 
pode_queixar dela o impacto ambiental, por
que ela não tem este problema de impacto 
ambientai. como tem a rodovia, e temos que 
reconhecer que a rodovia tem um -certo im
pacto ambiental. 

Mas, pergunto então, se o Professor vê co
mo viável a possib~idade inclusive de estudar
mos na Amazônia, para essas passagens para 
o Caribe, e para o Pacífico com a indicação 
de que daqui por diante tem que ser uma 
carreteira, mesmo, porque- a partir ·daY vamos 
tê-los antes, e toma-se inviável tecnicamente 
como por exemplo as questões de rampas, 
questões de curvas, etc. Mas, se tivermos uma 
tecnologia de transbordo em Apuca/pa, iria
mos levar 4 mil qu~ômetros de ferrovia, e fica
ríamos só com 600 de rodovia. 
Parece~me que aí teríamos um poder de 

competição, por menor custo de transporte 
mufto alto, a mesma coisa talvez pudesse 
ocorrer. 

Há quem diga assim, mas já há um leito 
estradal preparado, por exemplo, até Cruzeiro 

. . 

do Sul, não há problema, tecnicamente, por
que a tnfra~estrutura de uma rodovia é a mes
ma infra-estrutura de uma ferrovia. diferença 
de superestrutura, uma se faz uma pista de 
rolamento, com asfalto, etc., e a outra se colo
ca trilho. 

Mas, pergunto se o senhor vê como Víável 
estudar esta aJtemativa, por exemplo, de uma 
via grande como esta, poderia ser uma ferro
viária: em vez uma rOdoviária. 

O SR. PRESIDENTE (LeOpoldo Peres) -
Corri a palavra o Professor Benchimol. 

O SR. BENCHJMOL - Realmente foi uma 
honra receber o apart~ aqui do Deputado José 
Fernandes, que é ilustre conhecedor dos pro
blemas de transporte, e já foi Diretor do Depar
tamento de Estradas de Rodagem, conhece 
bastante o problema -. muito mais até do 
que eu. 

Mas o seu questionamento inte11gente sobre 
a questão de transporte, acho que a constru
ção de uma ferrovia do Acre para o Pacifico, 
seria muito difícil. 

O SR JOSÉ FERl'iÁNDES - Do Sul até 
Porto Velho. 

O SR. BENCHIMOL - Atualmente, o que 
existe é a Ferronorte, de Olacir Mendes de 
Moraes, que ele pensa em construir, aliás, já 
fez até concorrência, e Já está em projeto, e 
em fase de captura de recursos, ele espera 
construir uma ferrovia de Cuiabá até Montes 
aaros, em Minas Gerais, ou $anta Fé em São 
Paulo, e vai até Santos. e de um outro ramal 
vai até Uberaba então até Rio de Janeiro, ou 
Tubarão, ou Santa câtarina. Se não me enga
no até Espírito Santo. Do Sul até Porto Velho 
e futura-mente haveria um trecho a ser cons
truído de Cuiabá até Porto Velho, e outro tre
cho de Cuiabh a Santarém. Isto ele calcula 
que custe aproximadamente dois e meio bi~ 
lhões de doláres. 

Uma parte disto já foi aprovado pela SU~ 
DAM, parece-me que cerca de 600 milhões 
de dólares já foi áprovado pela SUDAM para 
a construção dO primeiro trecho, de Cuiabá 
a Santa Fé, porque aí então se entra com 
a ferroVia ... 

O SR. ÁUREO MELLO- Santa Fé é minha 
terra. 

O SR. BENCHIMOL- Mas, Santa Fé não 
é em .São Paulo? Onde que fica isto Senador 
Áureo Mello? _ 

O SR ÁUREO MELLO- Em Guaporé. 

O SR BENCHIMOL - Então o que e-xiste 
no momento é esta grande ferrovia. Sobre 
a questão de transporte de granéis, tenho a 
minha dúvida se a ferrovia do Pacífico, ou se 
é a Ferrovia da Soja. Porque reparem bem, 
soja é um prodUto barato, 250 dólares a tone
lada. Então, em teoria de transporte, o trans
porte rodoviário, é aquele transporte para pe
quenas e médias massas, a pequenas e mé
dias distâncias, cujo valor por unidade não 
seja bastante baixo. 

C transporte aéreo é para grandes distan
cias, baixo peso e alto valor por unidade. O 

transporte marítimo é para grandes distânciaS, 
grande massa, e baixo peso, e o -transporte 
ferroviário, é para média e grandes distâncias, 
e também para produtos de baixa densidade 
e peso. 

Creio que o caso da soja seria ou por via 
fluvial, ou entáo por via ferroviária. 

Mas, neste particular não creio que a Ferro· 
via do Pacífico venha a ser a ferrovia da soja. 

A ferrovia da soja será a ferrovia de Cuiabá 
- Porto Velho, ou Cuiabá a Santarém, ou 
então- c:omo éstão querendo fazer, o trecho 
rodoviário da Serra dos Paricis até Pôrto Velho, 
e de lá então pegar o Rio Madeira, e fazer 
um porto, em ftacoatiara, para poder baratear. 
Porque se for fazer de caminhão, repare bem, 
da Serra dos Parids até lá em Cardeal, vai 
custar mais de 660 dólares. Não vai dar pé. 

E voc:ê sabe que a transposição dos Andes 
é uma transposição difícil, por causa dos tú~ 
neis. 

Não conheço bastante, o Senador Mário 
Maia, é o Senador indicado para responder 
esta pergunta, porque está familiarizado cbm 
este problema, Não conheço, por exemplo, 
PucaJlpa; estive em Iquitos, e, nem conheço 
a carreteira central, mas, sei que é uma carre
teira precária, como também carreteira precá
ria é a carreteira que vai de Puerto Maldonado 
até Maparane, no Sul do Pacifico. 

O SR. MÁRIO_ MAIA - Não, luhapare fica 
fronteira c:om Maparane. 

O SR. BENCHIMOL - É assim Brasil, e 
fnhapare, Puerto Ma!donado até Maparane, lá 
pelo Sul, que é a carreteira que os peruanos 
querem, segundo a concepção do General Ra
nim, segundo a concepção do General Ranim, 
quando falei com ele há uns 1 O anos. Porque 
ele dizia: Não vamos deixar que vocês cortem 
o Peru pela metade queremos desenvolver o 
Sul, o Sul peruano. 

Então, falet, mas, General isto vai custar 
muito dinheiro. -

Então, efetiVamente este é um problema 
de vocês se querem acesso ao Pacífico tem 
que sacar a prata, este problema tem que ser 
resolvido tecnicamente a sua viabilidade, eu 
estarei incapadtado de dizer se realmente esta 
Transa:creana seria mais favorável se fosse 
uma Transacreana ferroviár:ia, do que uma 
Transacreana rodoviária. 

Creio Qué no estágio atual das dificuldades 
brasileiras, a Transacreária rodoviárta já seria 
um meio de viabilizar o Acre. Meio de viabilizar 
o Acre desde que a estrada fosse asfaltada. 
--:;\-manutenção, a construção de uma: ferro

via é muito mais custosa, porque não é só 
apenas o leito, é o leito, o dormente, é o encas
calhamento, é a pedra, ... 

O SR. MÁRIO MAIA- E lá não tem pedra. 

O SR. BENCHIMOL- E lá não tem pedra. 
O Acre não tem pedra, tem este problema 
também, que o Senador Mário Maia lembrou 
bem. Teremo-s:problemas desta magnitude lá. 
E talvez até não tenha nem dormente, porque 
grande parte dos dormentes de Rodovia de 
Carajás foi imp-ortado do Espirita Santo. Gran
de parte dos dormentes das ferrovias Amazô-
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nicas foram importados do sul do País, por 
incrível que pareça é um dos paradoxos numa 
terra de tanta madeira, falta madeira para dor
mente, porque o que falta é madeira nobre, 
mão-de-obra, etc. 

Então isto era o que eu tlnha a dizer ao 
ilustre Deputado José Femande_s~ agora, ja
mais será uma ferrovia da soja, poderia ser 
uma rodovia por exemplo para transportar 
pertr6leo, como tem na região de Pucalpa 
uma refinaria de Petróleo, poderia se trazer 
a gasolina, gás, etc, lá de Pucalpa. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Não é hábito a Mesa dialogar com o conferen
cista, mas, pergunto a rodo'lia_que o Sr. chama 
de Transacreana, não seria também um veícu
lo de exportação e de favorecimento da produ
ção agricultável do Acre, já que o Acre dispõe 
das melhores terras agricultáveis do Brasil? 

O SR. BENCHIMOL- Sim, mas p-ensaii.do 
bem as terras do Acre são sem_ dóvidas terras 
admiráveis, mas, a competição da agricultura 
é uma competição multo dura, a agricultura 
pre<;isa de graneleiros, de grandes massas de 
transporte a baixo custos. E não creio que 
a agricultura tenha que subir 4 a 5 mil metros 
rampas em caminhões, porque não podemos 
ter combólos de 40 a. 50 toneladas, subindo 
os Andes, porque é multo íngreme. Então, 
as rampas, os adives são muito pesados, e 
quanto menor a capacidade de transporte da 
tonelagem mais alto serão os fretes. " 

Creio que a Tra-nsacreana fói uma idéia de 
Euclides da Cunha e está no fívro "A Margem 
da História". A Transacreana é de Euclides 
da Cunha e era ferrovia naquele tempo. Aliás 
nesse tempo, no tempo do Marechal Hermes 
da Fonseca s6 se falava em ferrovia, tais como 
Ferrovia de Manaus a Rio Branco, Ferrovia 
Transacreana e a Fe!Tovia de Belém até Pira
pera, essas eram as três ferrovias do Marechal 
Hermes da Fonseca. _ 

Creio .que por enquanto, se pudéssemos 
construir essa ferrovia até Porto Velho ou até 
Santarém seria uma forma de escoar essa pro
dução e a partir de Porto Velho ou a partir 
de Manaus ou Santarém teríamos então os 
grandes graneJeíros, para poder baixar os cus
tos, porque para o transporte de grãos é neces
sário a mecanização, silagem e grandes mas~ 
sas a serem transportadas a baixos custos. 
Acho que a ferrovia do Acre seria mais para 
madeiras nobres e para algumas especialida
des, porque tembém a área peruana é muíto 
rtca em produtos agrfcolas, as melhores terras 
da Amazônia estão do lado peruano, boliviano 
e do lado colombiano, pois é Já que temos 
as melhores batatas, as melhores flores, os 
melhores milhos, os hortigrangeiros estão to
dos lá, então não vejo a complementariedade 
das economias. Acho que é um sonho falar 
que essa ferrovia vá resolver totalmente. Ela 
não resolve mas ajuda e viabiliza o Acre. 

O Acre de qualquer maneira tem de 300 
a 400 mil habitantes e não terá a produção 
de milhões de toneladas em curto prazo, mas 
precisa começar a ter um caminho de escoa
mento de sua produção. Poderia ter inclusive 
o escoamento da produção de castanha, o 

que seria perfeitamente razoável, porque a 
castanha custa na verdade um dólar o quilo 
e são mais ou menos quarenta dólares o hec
tolitro de castanha, colocada em Belém do 
Pará, mas que os acreanos atualmente ven
dem por dez dólares o hectolitro. Os àcreanos 
perdem trinta dólares do preço de sua casta
nha por causa dessa_ viagem de cinco mil qui
lómetros até chegar a Belém do Pará e expor
tar para os Estados Unidos .. 

De forma que tnda a c.astanha que há no 
Acre não é pouca, o Senador talvez possa até 
falar melhor, se não me engano são duzentos 
ou trezentos mll hêctolitros. 

O SR. SAMUEL BENCH!M.OL - Cresceu 
muito, porque a a:ção de M.a.r®á foi destruída. 
Cerca de 150 mil hectolitros que multiplicam 
por dnqüenta·-e: dá 7.500 tOheladas. Então, 
seriam sete milhões e qüinhentos mll dólares. 
Hoje em dia o Acre recebe .de um a dois mi
lhões de dólares e passaria a receber oito mi
Jhoes de dólares. Essa castanha, se for _empa
cotada, será vendida no varejo por oito dólares_ 
o quilo nos Estados Unidos, aluminizada. -
Poderíamos exportar manufaturas de madeira 
cedro mas não madeira em tora, porque a 
madeira em tora irá criar miséria e pobreza, 
devemos exportar a floresta usinada, Estamos 
exportartdo a Floresta Amazónica na base de 
dez dólares o metro cúbico e nesse preço é 
melhor deixar a árvore na floresta para que 
os nossos mhos possam dar valor à Floresta 
Amazônica e o ·metro c(íbic.o passe a va1er 
efetivamente o preço de sua nobreza e de sua 
virtualidade que seria de 100 a 200 dólares, 
usando artefatos, o rn.esmo açontecendo com 
a horracha. 

Acho que existem mutias opções, apesar 
de não conhecer muito bem a economia 
acreana, ocorreu-me apenas a questão da cas
tanha, mas em termos de mádeira, s.e for bem 
trabalhada em artefatos para produção de ar
tesanato·como se fazem no Oriente em pratas 
e peças de madeira dura, tudo isso poderia 
ser exportado e outros produtos silvestres tam
bém. É possível viabilizar-se até as reservas 
extrativas como exportações de fiares. orquí
deas, plantas, fármacos, plantas medicinais, 
peixes secos e salgados, pois os japoneses 
gostam de peixes exóticos, poderia até se criar 
- apesar de no Acre não ter muito peixe -
mas devem existir outras oportunidades. 

Creio que além de ser uma necessidade 
para viabilizar o Estado do Acre a construção 
da estraaa ou de rodagem ·de Rio Branco até 
Cruzeiro do Stil, Manso Lima, Pucalpa, Lima 
até Cãrdeal para dar viabilidade, porque assim 
como está é impossfvel desenvolver o Acre. 
O Acre está em uma situação difícil porque 
é um Estado extremamente rlco, tem um reba
nho bovino hoje de quase 500 mil cabeças 
de gado e está vendendo carne para Manaus 
e Rondônia, quer dizer, é üm Estado viável 
mas precisa, pelo menos nesse momento, de 
todo esforço da sua classe política para asfaltar 
-pelo amor de Deus- os cem quilômetros 
que faltam ligar a Porto Velho. Muito obrigado. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Está satis
feito? 

O SR. JOSÉ FERNANDES- Não sei, tem 
quantos?···-

0 SR. LEOPOLDO PERES -56 V. Ex' 
e o Senador Mário Maia. . 

O SR. JOSÉ FERNANDES - O problema 
é o seguinte: Em primeiro lugar refiro-me à 
parte técnica, se o Acre não tem material. agre
gado para construção e em uma construção 
de rodovia é praticamente inviável fazer a rodo
via serri a presença do material e na ferrovia 
isso não acontece porque como a_ fer~oviiJi é 
barata vamos estendendo a ponta do trilho 
e ela própria vai transportando os materiais 
necessários, por exemplo, para se puxar pedra 
para a construção de uma rodovia terá que 
puxar no máximo a duzentos quilómetros, 
considerando que você pode puxar na ferrovia 
ao mesmo preço, a cinco vezes, o que sigrufi
caria puxar até 1.200· km, ou seja, poderia 
levar material de Vilhena pare. jogar no Acre 
pela ferrovia qU:e sairia o mesmo preço como 
se puxasse de 200 km, de Boca do Acre para 
se jogar na rodovia. 

Em segundo lugar, estamos em uma r.egião 
que chove demais e nos meus quatorze anos 
trabalhando na estrada estou convencido de 
qUe dentro da bacia e também nos contornos 
vamos ter sempre um problema que se chama 
conservação, por exemplo, temos muitas pas
sagens de água e conseguimos colocar o 
bueiro ármico mas com dez anos eJe começa 
a afundai e já estamos com alguns piObiemas 
no Manancial d~ ltacoatiara que tem doze 
anos, o que me dá um crédito pois foi e1.1 
quem exédttei a reforma dêla e normalmente 
em dez anos começa a apresentar problemas 
e lá já está com·doze e asoril-é qUe começa 
a dar problema. 

Se conse'"guTrmos fazer uma via que lnde
penda disso e uma vez estive nos Estados 
Unidos e fiquei perguntando por que um país 
abundante c.omo ele devia ter esse meio de 
transporte, usava ainda a ferrovia e fui con
versar com um especialista nesse caso. Ele 
ainda não havia me convecido mas disse que 
provavelmente o Sr. irá. ententer por que temos 
que manter a ferrovia em funcionamento, ape
sar dela ser mai.s cara, pois ela toma-se mais 
cara do que ir de avião para Nova York ou 
coisa parecida e daqui a dois dias quando 
sai de Chfcago realmente havia dado uma tor
menta ou stonn e o que aconteceu foi o se· 
QUinte: Não havià naquela condi~ão possibi
lidade de pousar o avião, de andar de ônibus, 
nada e s6 quem reslstia era a ferrovia. 
-Então~ a ferrovia para n-ós da Amazônia, on

de há um clima pesado como aquele que cho~ 
ve peJo menos seis meses, ~ríamos nela uma 
tranquilidade para o transporte porque mes-
mo que façamos uma rodoyia haverá limites. 

O objetivo que tenho é o seguinte: Estamos 
enfrentando duaS cOndições _onde a primeira 
é que precisamos, em uma visão pragmática, 
entender que vamos ter que enfrentar esse 
mundo todo. Se os companheiros que têm 
vi~ ado, seja para a Alemanha, França Estados 
Unidos, seja para qualquer canto, as prtmeiras 
conversas são de que a hiStória está destruin-
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do, Teremos um tempo para isto e isto vai, 
inclusive, impedir que nós da Amazônia -
se nós não acordarmos, não vamos receber 
nenhum tostão, lá a porte de capitaL E estou 
preocupado. Tenho a convfcção de que, por 
exemplo, na hora em·que encerrarmos, então, 
vocês querem topar o negócio, vamos fazer 
o negócio sem impacto ambiental. É o caso 
das ferrovias - não criam o menor impacto 
ambiental. Então, são os trilhos que passam 
lá; e nós não teríamos, ai, realmente, objetivo 
de chegar ao Pacffico com a produção do 
Acre - o Acre é a passagem - e, também, 
nós não teremos o problema da Cordilhejra, 
porque admito ·que nós hoje estamos desen
volvendo a tecnologia, por exemplo, de trans
bordo.......,;. a Kelson brasileira desenvolveu, ago
ra, um pequeno contalner de uma tonelada 
e eu, até, participei um pouco desse incentivo, 
porque o container de uma tonelada, até num 
pau de carga dos nossos motores voce sobe 
uma tonelada - joga dentro do caminhão, 
quando chegar lá, um outro quíndaste melhor. 
Joga-lo-á no carro ferroviária, t:~ão é? En_tã_o, 
já temos· como fazer isto. E em Pucalpa, deixa
remos como está. Não vamos vencer os Andes 
não, mas seiscentos quilômetros de rodovia, 
depois de andar quatro de ferrovia. seriam pa
ra nós muito bom - criava-se competição 
e teríamos essa ferrovia para a passagem da 
produção de todo esse Centro--Oeste aqui. O 
que acontece é qUe estamos afunilando no 
sul do País to-do o transporte brasileiro- esta
mos afunilando. Estamos chegando ao absur
do, neste País, de fazer uma ferrovfa Norte-Sul 
para não levar nada, pelo seguinte: porque 
o pólo maior que vai gerar tráfego - porque 
o tráfego é em dois sentidos. Nós, hoje, esta
mos comprando no CEASA em São Paulo 
e levando para Belém, Manaus - Manaus, 
principalmente - levando de camlnhões a 
Porto Velho, Porto· Velho e Manaus, quando 
pode, também, em caminhão quando não por 
via marítima Então, precisamos -desenvolver 
um sistema~ o transporte ê isto, é, também, 
o- retomo. Então, a compra dos nossos bens 
o .cedo de São Paulo e Rio- o eixo sul. Agora, 
temos condições de, também, ter a nossa pro
dução, fazer o retomo para eles. Hoje, a Zona 
Franca é a única que, praticamente, está fazen
do isto mas numa Càrga leve, mas temos con
dições de fazer o retomo. Se chegarmos ao 
pacifico, vamos mudar, inclusive, essa percep
ção. Veja que Belém, que é O maior centro, 
está contemplado, por exemplo, na Norte-Sul. 
Eles, agora, estão pensando fazer uma ligação. 
começando, descendo, porque, geralmente, 
o transporte deve ser do ponto de geração 
e vai estendendo. É como.aJronteira humana. 
Ela vai se _estendendo _a partir do centro: 

O SR JOSÉ ~NANDES --M;;g eies es
tão pensando e reclamando em trazer a Ferro
via Norte-Sul até Barcarena, não e; _ 

O SR SAMUEL BEfftHIMOL- Pois é- En
tão, vem o seguinte: acho que Belém, por 
exemplo, não pode ficar fora dessa tansv(;'rsal 
que vão fazer no sentido, porque é o que gera 
tráfego. Se fizéssemos essa via para o Pacífico, 
iríamos levar o que tivéssemos para o futuro 

comércio como, por exemplo, com a Asia -
terfamos condições, ao invés de trazer para 
o porto de Santos e rodar tudo para ir para 
a fisia. Se algum dia quisermos chegar lá, 
teríamos condições de sair desde São paulo, 
ela teria, ela baixaria os preços, para jogar até 
CaJiao. lnverteriarnos, porque eu, também, as
sim, a longo prazo - estou falando numa 
ferrovia que vamos construir amanhã .... daqui 
dez ou vinte anos·- em dez anos, entregamos 
isto. Então. tenho uma visão de que, até com 
essa criação, agora, do Mercado Comum Eu
ropeu, vamos .ser meio expulsos, porque é 
normal que até uma boa parte desse pessoal 
que está entrendo no Mercado Comum, ainda 
tenha algyns laços com o colonialismo que 
houve na Africa, Àsía, etc. Então, o Brasil está, 
cada vez mais, sofrendo uma deterioração na 
relação de troca para poder se manter, ofere
cendo crédito, etc Recentemente, li uma de
claração do Sr. Ministro_ da Economíajapone
sa, interessante - ele estava fazendo um ne
gócio, aliás, o japonês, no meu entender, é 
o mais 16gfco que existe. Ele, inclusive, como 
não tem preocupações bélicas, de segurança, 
etc., ele está raciocinando só na mesma base 
do negócio. Então, ele ditia o seguinte: ''Para 
o Japão, hoje, não interes_sa mais três se tares: 
a siderurgia"- onde eles eram fortes. Eviden
temente, compravam o minério aqui e eram 
fortes- _o_ têxtil. onde::, eles, também, desban
cãram muita gente - muita gente se man
dando - e eles disseram, também, que não 
teriam mais interesse, também, na construção 
naval. E, al, ele dizia ... 

O SR LEOPOLDO PERES - Tem a Ca
réia ... 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL - A Coréia 
está saindo, inclusive, das construções ·naval 
-também, está querendo sair. Então, ele diZia 
o seguinte; O n~ ideal era nos associarmos 
a um dos outros Tigres Asiáticos-mas como 
a Córeia, inclusive, já entrou na contrução na
val e está querendo sair dele, precisaríamos 
achar um parceiro, talvez, assim, à semelhan
ça do ~rasil. Ela estava chamando a gente 
para o neg6do. Então, é esta a hora que acho 
uma resposta que devemos dar a essas pres~ 
sões americanas - agora; estâó querendo, 
inclusive, taxar uma série de produtos nossos 
- f-era -proCUfárinOs um outro parceiro, um 
parceiro que vai crescer, porque, com os "ti
gres asiáticos", agora, se desenvolvendo nas 
taxas em que estão, vamos ter mercado, real
mente, um mercado poderoso, uma alterna
tiva à Europa, não tenho a menor _dúvida. En-
tão, aí, acho- que precisaremos tentar fazer al
guma coisa e, dentro d_essa alguma coisa, te
riamos que viabilizar os meios de transportes, 

· se não em dnco anos, mas em dez, quinze 
anos, para chegarmos ao Pacífico. E aí, para 
chegarmos aq Pacífico e fazer qualquer tipo 
de acordo - quem sabe se, realmente, rece
bêssemos a tecnologia, exemplo, de compu
tação de navio, já que temos, aqui, o aço, 
mas não temos, por exemplo, a te_cnologia 
- o nosso navio, ainda, é um navio que pre
cisa ter não sei quantos homens para poder 
operar, quando eles operaram com vinte ho-

mens e, por exemplo, vamos operar com du
zentos ou trezentos. Quem sabe se o produto 
têxtil em que estamos, praticamente, numa 
situação estagnada e até regredimos num pro
duto têxtil - hoje, o Sr. oJha a produção de 
algodão no Nordeste, não teve aquele desen
volvimento. Quem sabe se a gente, também, 
não poderia tentar melhorar essa nossa side
rurgia, porque o nosso aço é caro, também, 
em relação ao padrão do aço. internacional. 
Vamos ter, por exemplo, agora, a Espanha 
se especializando nisto para concorrer junto 
com a Alemanha, lá, no Mercado Comum Eu
ropeu. Quem sabe se nós não éramos uma 
alternativa a_ isto. Então, eu diria que essa ferro
via, além de darmos orna primeira resposta 
a esses ambientalistas, poderíamos já fazer 
de parceria com o Japão, nesse sentido, e, 
aí, a técnica a gente vence. Evidentemente, 
compreendo que isto é sempre integrado -
a ferrovia se integraria em Rio Branco- have
ria algumas estradas coietoras. não tem ne
nhuma dúvida. S_eri? apenas uma maneira de 
·anteciparmos para abrir alternativas, iilclusive, 
ao nosso comércio íntemadõnal, senão ficare
mos, a cada dia, nessa história: quando os 
americanos doem o pé, aí nos quebram a 
cabeça porque proíbem uma série de produ
tos. Amanhã, não sabemos o que vai sair do 
Mercado Comwn Europeu. 

O SR_ MÁRIO MAIA - Permite_ V. S•. um 
aparte? -

O SR SAMUEL BENCHIMOL - Pois não_ 
Ouço o aparte de V. Ex". 

O SR. MÁRIO MAIA - O ConferenciSta é 
o Sr. Samuel Benchimol, mas é só para dialo
garmos. Nós, os acreanos, não tem alguém 
no Brasil que deseja mais a BR - 364 ou 
a comunicação - a ferrovia - de que todos 
os acreanos são em unanimidade- os ecolo
gistas, os não-ecologistas ... _ Então, foi como 
disse o Professor Samuel Benchimol, o Acre, 
na modema projeção, no conceito transporte 
de produção, é enviado sem essa comuni
cação terrestre, porque os rios que dão acesso 
ao Acre são as cabeceiras, próprias somente 
para navios de pequeno calado, e fica a inter
mitência do -volume do transporte tanto hídri
co como o" outro. Uma coisa que, pessoal
mente, muito nos preocupa, foi que falamos 
muito da BR -364 - o acesso ao Pacifico, 
do nosso cométcTo com a Ásia, principalmen
te com o Japão, e falamos, assim, tão·entusias
rriadamente, que esquecemos até parece que 
o Peru é território braslleiro. Falamos, esque· 
cendo que o Peru _é um país vizinho ao nosso_. 
amigo, mas qué temos que.atravess_ar o terri
tório peruano. Então, há dois problemas: é 
estreitarmos, profundamente, as nossas rela
ções de comércio-:- e, tem mais isto e sempre 
não tocamos nisto - l.UTI_~omércio bilateraJ. 
O interesse tem qUe ser um interesse até maior 
para o Perti do que para nós, pelo escoar -
também estimularmos a economia -amazóni
ca não só nessa parte_ ali, porque aquela man
cha, ali, entra ... 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Permite V. Ex' um aparte? (Assentimento do 
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orador)- Tem outra: para reequilibrar aba
lança comercial entre o Brasn e o Peru porque, 
aí, já é inteiramente desequilibrado em nosso 
favor contra o Peru. 

O SR. MÁRIO />WA- Porque é aquele pe
dacinho de Amazônia- estamos vendo aque
la mancha fértil, ali - e, talvez, seja maior 
até dentro do território peruana, porque, como 
ele falou, é um período cambriano, em terras 
mais recentes, maiS ricas que são decoiTentes 
da erosão dos Andes e que estão se espraindo 
por ali e já vai morrendo no Acre. Então, este 
é um problema muito importante. -

Um outro problema que o Professor cha
mou a atenção é transpor os Andes- a altitu
de dos Andes. Mesmo por carreteira de pneu 
é dificil porque - então, o volume, ali, fonna 
um funil: afunila Quando pensamos em ter
mos de economia de produção, fica um pro
blema de "Canal de Panamá" nos Andes1 porK 
que você pode levar - por exemplo: fazer 
um empório até Cruzeiro do Sul, em Pucalpa?, 
Ainda é plano, é planície, até Pucalpa pode-se 
levar um volume enorme de mercadorias até 
por ferrovia, mas dali, quando começa a ~E_ír 
os Andes, afunila, transportar-se aquilo tudo 
e aquela mercadoria, em termos de volume, 
pelo ... Então, os Andes é um elo fraco que 
temos que transpor economicamente. Agora, 
a tecnologia modema ... , mas precisa muito 
de dinheiro. 

O SR. JOSÉ FERNANDES - Estamos vo 
Brasil. 

Estou querendo cl.isct,rt.ir _isso porque quero 
aproveitar a presença do Professor Samuel, 
que tem tido oportunidade de ser uma voz 
até mais credenciada do __ que a nossa, para 
debatermos o assunto para que se S.•, eviden
temente, se convencer, possa, inclusive a partir 
daí, Senador ajudarmos na venda dessa id~ia, 
etc. . .. 

Quanto às carreteiras todas que foram feitas 
na Colômbia, no Equador, !)O Peru e na Vene
zuela, com exceção da Ve.nezuela porque lá 
os ameriçanos, por causa do petróleo, bota
rama mão e se se chegaà,venezuela, notamos 
a diferença, logo, a venezuela, por exemplo, 
saindo de Caracas, e sai por cima da Cadeia 
Guianense, uma tranquilidade, quando se cai 
na Colômbia vemos como a_ Colômbia era 
pobre não tiveram interesse em fazer boas 
carreteiras e por Isto, inclusive, estão tendo 
problema com o M19, peque eles têm pouca 
comunicação, a Colômbia. Mas hoje, a indús
trta brasileira, indústria de construção, sistemi! 
viário brasileiro, a[ incluo-portos, tem uma teç
noJogia capacitada para concorrer com qual
quer empresa americana~ italiana, canadense 
e francesa que são as boas do mundo, não 
conheço bem os japoneses, devem ser até 
melhores mas nunca se. aventuraram aqui no 
nosso País neste sentido. 

O SR. MÁRIO MAfA -::- Çonstrução em ro
cha, estrada em rocha? 

O SR. JOSÉ FERNANDES - Em rocha, 
em qualquer coisa. Tem os hoje, por exemplo, 
o metrô de São Paulo. Está sendo feito hoje 
com a tecnologia, com aquele Sistema de 

Schield, é uma tecnologia que mmca foi usada 
a não ser na Alemnah.a, numa incidência de 
rocha, por _exemplo, quando eles subiram ali 
para área da SUíça, etc. 

Se fizermos um acordo desses, essa carre
teira que é ruim realmente, temos condições 
de melhorar e com rapidez, e até, vejo nisso, 
que se eles_ _nos fmanciam para chegar a Pu cal· 
pa, eles vão ter que financiar o Peru num ·con
junto binacional conosco, abre, inclusive, mer
cado para os nossos construtores também. 
Se bem -que, nessas- concorrências inteni.a
cionais, eles obrigam, quando é fmanciamento 
internacional, que seja aberto para todos. Mas 
temos ganho algumas porque temos, indu· 
sive, nosso engenheiro aí em- tomo de 1.500 
dólares quando um engenheiro americano 
quer ganhar 4, 5 mil dólares e para sair dos 
Estados Unidos quer mais. Então, ainda tem 
mais issó e- Somos capaZes de melhorar essa 
rodovia até Pucalpa, cOm certeza, em dois 
anos, por exemplo. Digo isso porque uma úni~ 
ca empreiteira nacional está fazenda uma, aí 
sím,- na situação mais dificü que exlste, que 
é uma rodovia no Equador, que é exatamente 
em toda a encosta, onde, inclusive, há des
monte, às vezes, de cair, p-or exemplo, 80 mil 
metros cúbicos de uma vez só. Recentemente, 
estava lendo um relatório, uma visão interna
clona] sobre essas áreas de_ construção e ha
via, inclusive, de um grande construtor ameri· 
cano, da Bektel, dizendo o seguinte, que o 
grande problema hoje que ele estava admi
rado é cõmo os brasileiros tinham conseguido 
evoluir, para trabalhar em condições mais adK 
versas. Ele dizia, nós americanos apreende· 
mos muito bem a trabalhar em determinado 
tipo de terreno, mas os brasileiros estão no 
deserto, é verdade. está lá a Mendes Júnior 
dando um show e os brasil~ros estão nas 

• wna_~ _úm!déJ.s pa .Afric~. e estão nos Andes 
onde estão fazendo, aí citava essa rodovia. En
tão, eu dirla_ Õ se9uinte, para nós, se conse
guirmos -~1_1der e~sa idéia e fazermos um ne
gódo_interllilc_i_ooaL abrindo esse merCado, va
mos ter \raritãg"eilS na á,rea come~ciai, vamos 
ter van_tagens_n~ área de construção e vamos, 
sem dúvida nenhuma, no futuro, ter, tenho 
impressão, escolher parceiros na Ásia, e aí 
é wna espécie que podemos até deixo isso 
para o professor, para que pudéssemos apro
fundar esse estudo. São coisas que estamos 
levantando,. e. parece'1Tle.que valser bom para 
o Brasil e bom para todos_ que estão envolvidos 
no assunto~ 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
A discussão está aberta. 

A Presidência quer advertir de que cabe a 
cada inteJÍ)elanté três miriU,tos. 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL-S6 gostaria 
de citar aqui aos ilustres Deputados e aos se
nadores uma informação que considero im
portante, é de que o Pacífico será o oceano 
do Século XXI, só isso. T ada a civilização, a 
fina Hor da tecnologia mundial, está na costa 
do Pacífico dos Estados Unidos e está na costa 
orienU!I da Ásia, a fina flor da tecnologia mun· 
dial está no Pacífico, na C~ifórrlia e no Japão. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
É o Mediterrâneo do amanhã. 

Em contin_uação, tem a palavra o Sr. Alde
baro Klautau Filho. 

O SR. ALDEBARO KLAillAU FIUiO- Pro
fessor (fora do microfone) Benchimol... ma
deireiras. E aJ.guns ambienta1istas, preserv_à. 
donistas conseguiram medidas judiciais para 
impedir a exploração dessas florestas. O Sena
do americano, através de uma re_solução, isto 
é possível na sistemática jurídica dos Estados 
Unidos, suspendeu a decisão judiciai e P~r
mitiu a exploração, dentro de de~ermirw.dos 
critérios, obviamente, desses conjuntos flores~_ 
tais em Oregon, nos Estad.o.s 9e Oregon e 
Washington, estabeleçendo uma determinada 
área para preservação e determinando de que 
os empreendim_e_ntos, as indústrias que ex
traíssem essa madeira ficassem obrigados, a 
médio prazo, a repô-las. Considerando qi.te 
o aproveitamento desses_recucsos natur:8is. 
em que pese o impacto ambiental provis6rio 
que causari_am, significaria um beneficio social 
maior, da conside_ração do custo beneficio que 
deve estar presente em qualqueÍ" comporta-
mento económico .no_ Oregon. -

Estou dizendo isso para mostrar como eles 
eStão procedendo lá, o americano evidemt_~- .
mente-serve de parâmetro de referência c.9_m_o 
se procede nos outros países do chamâdo 
Primeiro Mundo. Outro aspecto, por exemplo, 
é a recente lei de contrçle de poluição ambien
tal, que o Presi!'iente Bush man9ou para o 

·CongreSso, inclusive criando ç:J:éditqs çle polui
ção, quem puder controlar a poluição do mefo 
ambiente por menos, poderá vender o qUe 
sobra do_ crédito_ para aquele que tem que 
fazer por um custo maior, para que esse, que 
tem que fazer por um custo maior, possa fazer 
por um tempo, também, mais prolongado . 
Um processo mais complexo. 

Vamos ficar no primeiro. O que está aconte
cendo no Brasil? Estamos falando com muita 
propriedade, com m\J,ito brilhe~:ntisll_"JÇl e-coin 
-muita adequação técnica no ~IJ1_an1Jã~ el).f:!e 
o _ontem e 9 amanh~ ~ste uma coisa miJi~ 
incómoda que se chama hoje, exatamefl!e 
mais sobre esse hoje .que gostaria de falar. 

T adas os ilustres Congressistas conhecem 
o problema de Carajás, coMecem o que o 
GoVerno estábe1eceu para o .aproveitamento 
daqueles novos recursos, .os grandes_ inv~
·mentos que foram feitqs, Tucuruí, exportação 
de ferro, incentivo com a implantação de usi
nas siderúrgicas, de gusa etc., etc., e a inidativa 
privada atendeu a esse chamarQento_ e_existem 
Cerca de 5 ou 6 usinas ltaminas, Ciramas, etc 
no Pará e no Maranhão. O que está aconte
cendo no momento? Para ser mais breve, es
sas usinas de gusa estão praticamente blo
queadas no seu desempenho, porque o lba
ffia, devido ao programa: .. Nossa Natureza", 
e_ às pressões internacionais, está praticamen

__ te .àebcando de_ emitir as chamadas licenças 
de desmatamento, em primeiro lugar. Em se
gundo, está impedindo que essas uSinas side
rúrgicas, que essas guseJras aproveitem o ma
terial lenhoso, que já está derrubado na região 
e que daffa pelo seu simples aproveitamento 
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para atender essas necessidades de suprimen
to energético durante, pelo menos, dois anos. 
Terceiro, está exigindo apresentação dos cha
mados PJFJ, Projetas Integrados floresta In
dústria que, contrariando qualquer racionali
dade técnica, importem no suprimento pró
prio para essas indúsbias de 40%, no primeiro 
ano, 50%, no segundo e vai por aí como se 
isto pudesse ser feito num ftat milagroso. As 
indústrias estão Já, estão implantadas, são in
vestimentos que chegam à quase 1 bilhão de 
dólares, e a grande parte delas está sendo 
multada, multas excessivas, multas sem base 
legal nenhuma - este é apenas um comen
tário marginal -. muJtas essas estabelecidas 
por portaria: tantos valores de referência por 
metros cúbicos, sem nenhuma base legal por
tarias do IBDF, mas esse é um outro problema. 

A situação é esta; os projetas de indústria
floresta estão sendo analisados pelo JBDF, 
muitos pelo fuama. Para efeito de manejo, não 
são aprovados. É uma utopia conseguir que 
esses empreendimentos se abasteçam de 
40% fogo no primeiro ano, com material le
nhoso próprio para a geração da energia ne
cessária para a redução, etc. Nem o lbama 
nem o Governo brasileiro de uma maneira 
geral, se preocupam em estabelecer critérios 
para essa fase de transiçáo, em que a licendo~ 
sidade, a permissiVidade, que eventualmente 
existissem no passado quanto ao desperclido, 
à devastação dos recursos naturais, passe para 
um outro sistema em que a reposição seja 
obrigatória, em que esse aproveitamento seja 
racionalmente realizado, em que quem utilize, 
quem gaste recursos naturais seja obrigado 
a repô-los. Não existe isso, não há diálogo 
para ísso. _ _ 

Evidentemente qué não se defende, nem 
a indústria siderúrgica nem a indústria madei
reira, que se realize a devastação. Todos n6s 
somos favoráveis à reposição florestal. Mas 
o que acontece é que, enquanto se realiza 
essa reposição, enquanto ela é viável, enquan
to se pode fazer esse suprimento de matéria
prima por essas florestas que estão sendo im
plantadas agora, pelas florestas que serão 
oportunamente manejadas, como fica essa in
dúsbia? Será inviabflizada? Qual é o propósito 
do Governo brasileiro? É impedir que elas fun
cionem? Ou é poSslvel estabelecer como se 
faz nos Estados Unidos? Vamos, durante al
gum tempo, ainda aproveitar os recursos flo
restais que lá existem, desde que a médio pra
zo - e entra isso num fluxo constante -; 
aqueles que aproveitam esses recursos agora, 
para manter operando esses empreendimen
tos que são absolutamente necessários para 
a economia nacional, sejam no futuro obriga-
dos a repô--los. -

Gostaria de colocar esse problema para ou~ 
vir a opinião _do professor e dos ilustres Sena
dores porque eu vivo isso. Esse problema não 
se reflete apenas nas uffina:s siderúrgicas que 
estão instaladas no sul do Pará, mas na pr6pria 
indústria madeireira, que representa também 
um investimento de cerca de um bilhão de 
dólares no Estado do Pará, que exporta por 
ano cerca de duzentos milhões de dólares. 
Já está exportando laminados, compensados, 

artefatos de madeira do mais alto luxo para 
o_mercado comprador da França e da Itália, 
de cozinhâ, para residências, para a constru
ção civil etc. Encontram· se sob o mesmo sis
tema de bloqUeio, por causa de um súbito 
atesse dé responsabilidade do nosso País ce
dendo a pressões internacionais. Que entre
mOS no caminho ce~o. mas que se estabeleça 
o rito de passagem entre o que era antes e 
o que deve ser depois. 

Era essa a _co]o_cação que gostaria de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
CoiTi a palavra o Professor Samuel Benchimol. 
Peço-lhe que comece distinguindo reHoresta
mento e rematamento, como prometeu. 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL-Vale a pena 
fazer essa distinção - aliás, uma distinção 
que me ocorreu há algumas semanas e que 
venho difundindo em todos os congressos· e 
seminários científicos; idéia que tem sido mui
to bem acqlhida pelos ecólogos e economis~ 
tas. 

Penso que reflorestar a Amazônia é impos
sível. Não há tecnologia de reHorestamento, 
porque se refloresta quando se repõe a espé
cie vegetal original. Uma espécie heterogénea 
como ã Amazônia, onde há 180 espécies por 
hectare, é impossível reflorestar a Amazônia 
ou reconstituir o ecossistema original. 

Então, o que nos cabe? fazer o rematamen~ 
to. O que é o remátameOto? O rematamento 
~ uma forma de plantação de mata. Há uma 
distinção muito tênue em português entre flo
resta e mata. Geralmente à floresta se dá ex
-cepcional valor. Ao mato não se dá muito va-

-lor. Proponho o rematamento para podermos 
fazer uma cobertura vegetal de espécies sobre 
as quais temos o domínio tecnólogico para 
fazê-lo. Como não temo·s a· tecnOlogia para 
reflorestar, vamos rematar. O que sabemos 
em térmos de rematamento? Só há duas espé
cies: Pinus Caribae e Eucaliptus Deglupta. JA
RJ, que entrou com Melinea Borea, teve certos 
problemas e está mudando hoje para Euca
liptus Deglupta, Pinus Caribea, Pinus Cariben
se e outras variedades. 

O que se sabe no-Brasil inteiro é fazer rema
-tàffiento.- Põr ísso, nos tornamos os maiores 
produtores de celuloses de ftbra curta do mun
do, com base no eucalipto. O eUCalipto é uma 
espécie tão gigantesca, tão econõmica que 
se desbasta o eucalipto e sete anos depois 
ele rebrota. É como a cana, que se soca, resse-
ca e tressoca. O eucalipto é desbastado, ele 
rebrota e sete anos depois tem-se novamente 
uma árvore de seis, sete, oito metros, que se 
utiliza. Por isso o Brasil se tomou o maior 

-páJdutoi mundial de fibra curta. Só a Aracruz 
Ç'clulose é responsável por 16% da produção 
de celuloe de fibra curta do mundo. O Brasil 
está ãbaJando os alicerces da economia pape~ 
!eira do mundo com base no eucalipto. Dete
mos completa tecnologia. Inclusive agora está 
surgindo o Super Eucaliptus. 

Creio que a solução do Pará é o remata
menta. Não fal_e ~ reflorestamento porque 
os ecologistas vão voltar a dizer que não se 
pode reflorestar porque não sabemos como 
plantar a seringueira. Este País gastou um bi-

!hão de dólares para instituir um projeto de 
trezentos mil seringueiras e acabou o mero
ciclo Hulley e a nova doença, que é o declinio, 
destruindo praticamente todos os seringais de 
plantação, com eXceçãõ de algumas zonas 
de ~cape no Pará. O que há são duzentos 
ou trezentos mil na zona sudeste do mara
nhão, que é_o que chamamos zona de escape. 

O resto deu microcido Hulley. O que não 
deu microciclo Hulley, deu o declínio, que é 
uma doença que, aos sete anos, quando a 
árvore começa a produzir, entra em senilidade 
precoce e desaparece. Reparem, uma espécie 
ilorestal nova que não conseguimos combater 
por falta de conhecimento, falta de ciência. 
Volto àquela estória: o problema é ambiental, 
é ecortômico, ê humano e é técnico. Não tem 
ciência. Quem disse que tem está mentido. 
A CPATU não tem, o Museu Emilio Goeldi 
não tem, o INPA não tem, as universidades 
não têm tecnologia florestal de manejo. Não 
sabemos nem fazer manejo florestal. Existem 
algumas experiências de florestas do Tapajós 
aleatórias, algumas no sul do Pará. O _técnico 
que mencionei, o Sr. Sobral, disse qu_e são 
cinco metros cúbicos por hectare_ p~ra se 
manter o ecossistema perleito. Precisamos de 
madeira barata. 

Ao lado do problema ambiental pelo qual 
temos que manter grandes reservas intactas 
para o futuro, temos que ter também áreas 
para a ocupação humana ou áreas de conser
vação, em q~e o uso se faça sem a destruição. 

Creio que podemos fazer duas coisas êm 
termos das pulseiras de carvão:' primeiro o 
desbaste florestal das espécies que nãd Sejam 
nobres, das espécies de até vinte centímetros 
dap (diâmetro de altura do peito), Vamos dei
xar as castanheiras, as seringueiras, os nossos 
aguanos, as nossas árvores nobres, o nosso 
capital biológico funadinental. Na_ floresta, 
70% é de biomass<!l, que serve para carvão 
e que tem baixo valor económico. 

Não sou ecológo profiSSional, mas não sei 
até que ponto essa lriatéria-prinia" secundária 
e -fundamental_panl a manutenção-do ecos
sistema biológico nobre.~ é um outro pro
blema. 

Uma tentativa seria pegar, digamOs, dez rrul 
hectares e desbastar_ apenas as árvores de até 

-vinte centímetros da altura do peito e tentar 
fazer o carvão com base nessas espécies me
lros nobres. Na medida em que formoS fazen
do o destnatamento dessa biomassa menos 
nobre, vamos fazer o replantio de espécies 
nobres. Mas não sabemos fazer rePJaritiO de 
espécie nobre. - ---- - -

O SR. ALDEBARO KLATAU FJLHO- QUe
ro lhe dar uma informação, Professor, existe 
um enpreendimento no sul do Pará, na MAGIR, 
Madeireira Araguaia S/A. que é a maior expor
tadora de mogno do Brasil, onde já foram 
plantados, com êxito, cerca de 1 milhão de 
pés de mogno. Fotografei e levei recentemen
te para os Estados Unidos um vfdeo a respeito, 
indusivejuntamente com o cacau,. com pleno 
êxito. Existe no seu Estado, no Amazonas um 
de Castanha. · . . . 

O SR. SAMUEL BEI'ICAIMóL -·Eu . sei, 
Aruanã, é do Vergueiro, são 3.000 hêctares 



4702 Terça-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II} Setembro de 1989 

de castanheira, tecnologia CPATU, com 300 
mil castanheiras, no quilómetro 203 da Ma
-naus - Itacoatiara. 

O SR ALDEBARO KLAUTAUFILHO
Existe, devo lhe informar também, em Concei
ção do Araguaia, na Madeireira Campos Altos 
de frejó e andiroba, não é tão signifiçatlvo co
mo o da MAO/R, mas está tendo êxito também. 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL - E eu vou 
apenas, a titulo de ilustração, como V. S• está 
por d_entro do assunto, tem mais dois em
preendimentos, um da teca,_ se não me enga
no de 3 ou 4.000 hectares de teca, gue é 
uma madeira extremamente dura, da Asia e 
Mato Grosso. E tem também um outro em
preendímento floresta] de virola, no Rio Peruri, 
do Purus, da Wagner, dos franceses. Cerca 
de 1 milhão também de plantas, mas, repare 
bem, tudo isso está em desenvolvimento. 

Em termos de aguano o que temos é uma 
plantação que foi feita por Shane fnvest, lem
bras? Shane fiwest plantO-u em [quitas e em 
ltacoatiara, onde está a Serraria Atlantic, tem 
uma floresta de aguano lá. 

Tem uma experiência de pau-rosa, mas 
também o aguano. ficou pequeno, depois de 
30 ou 40 anos, eu estive lá visitando, o aguano 
deu uma áf'llore gigantesca, ficou fmo. Tem 
uma experiência de pau-rosa em Manués, do 
lanuse (?), é Magaude, é do JP. Alves e do 
lanuse também, de 20 anos e as árvores de 
pau-ro'sa, aniba Rosedora ficaram extrema
mente finas. 

Conheço as plantações do Vergueiro. da 
Castanheira anã, do Hans Miller, é un1a coisa 
gigantesca. Se tivésSemos êxitQseria uma das 
saídas para a Amazônia. São Castanheiras 
anãs e anã na Amazônia são castanheiras de 
17 metros. Eu só tenho receio é de que a 
castanh~ira não é grande porque quer, ela é 
grande porque pega 3"00~- 400-ciuriÇos, enffi.6 
ela tem que ser gigantesca para poder agüen
tar. E a castanheira tem duas Safras, é informa
ção. O Senador sabe disso. Uma pronta, ma.
dura, para cair no inverno, ·fevereiro, março 
e abril. E. quando chega eril novembro já tem 
outra aflorando lá em cima, que é essa que 
vai amadurecer 18 meseS depois. Entã() o que 
eu tenho receio, e falo sempre com o Ver
gueiro, é de que quantos ouriços vão ficàr 
pendurados em cima dessa castanheira, que 
é anã, se aquilo não vai cair. Ele me disse 
que a ái"vore se adapta, aquilo que ela não 
agüeiltai' ela joga, comO Costa Ferreira tem 
20 niif castanheiras em Manaus sem produti
vidade, temos essa experiência _em Manaus, 
porque elas dão o ouriço, mas têm pouca 
castanha dentro porque dtzem que tem um 
besouro ou uma abelha, isso é informação 
dada por Franz, que é atualmente do Museu 
Botânico de Londres, ele era de Nova Iorque, 
diz ele que a polinização cruzada da casta
nheira necessita de um determinado tipo de 
abelha, que para exercer a polinização precisa 
entrar em cantata com uma certa orqWdea 
silvestre que ela se alimenta e aí então a sua 
sobrevivência depende dessa orquídea e, por· 
tanto, a sua função de polinização, a sua posi· 
ção de "gigolô" da castanheira seria através 

desse especial tipo de besouro, desse especial 
tipo de-abelha. 

Então, são coisas de silviculturas bastante 
difíceis, "porque o cido é longo. Fico imensa
mente satisfeito ~ saber que tem 1 milhão 
de coisas desse tipo e rezo para que tudo 
isso dê certo, como--rezeCdUrailte anos, para 
que _o programa da seringueira desse certo, 
calcu1em se tivéssemos hoje 200 mil hectares 
de- seringueira na Ainãzôniã, teríainos 300 inil 
toneladas de borracha ou seja, uma produção 
de 600 mflf10e5âe dólares de borracha, teria
mos resolvido o problema, mas estamos na 
estaca ieto. Então, tenho receio de que a mes
ma coisa ocorra com a castanheira, a mesma 
coisa venha a oc.orr_er_ com ... _ 

O SR. ALDEBARO KLAUTAU FILHO -
Agora eu gostaria só Qe concluir, professor, 
veja bem, estou colocando ~_se problema por
que o Executivo ,enviou recentemente a este 
Congresso um projeto de lei, junto com aque

_le_~ outros que_ tinham modificação do Código 
Florestal, do Sistema Nacional do Meio Am
biente, que foram votados, pemiitãm-me, aço
dadçt_mente, cheguei a faz~r uma série de 
emendas em que não houve-oportunidade de 
apreCiação, ele mandou tâmbém sobre polí
tica_ florestal _na Amazônia e retiro.u, porque 
n6s alerta_rn_os_que havia algumas improprie
dades, _algumas improvisações e como sem
pre muita _ _p_r~ssa em disciplinar as coisas sob 
a égide de modismos. Muíto bem, isso está 
voltando ao CongresSo. · _ · 

Estamos-com Um problema sério, a própria 
situaçã_o do Estado do Pará não é só do Pará, 
é- da própria Amazônia. T odb o Estado do 
Pará vive_e~_ função_~o· ~p_roVeitamento de 
seus-recursos floreStãis. A receita tributária do 
EStado- Se baseia fundamentalmente nisso. A 
economia gera em tomo dessas atividades, 
sem falar na t:nineral, então, que esse é outro 
problema mais grave ainda. Então, precisa
mos de uma definição, porque· quem está le
gislando sobte o .assunto e com ·grande co
nhecimento de ~u_sa,_v.ai aí nenhuma ironia, 
é o eX-Iri.Stifuto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal, -o atual lbama, atrayés de portaria, 
sem que sequer as diretrjz:es já ultrapassadas 
do Código floresta] ~eja"m obseflladas. Precisa 
haver por _parte do tOn.Qresso_ urua posição, 
um posidOnamento definitivo, uma diretriz,_ é 
o que se quer, afmal de con~s. fazer wPretU<:;lo 
no Estado do _P~rá, Se se deseja Rloquear a 
economia do Es4t_do;_se ~e d~eja tomar estéril 
a flóresta; S:e.se .deseja um retomo ao primiti
vismo; que õS seres da floresta devem ser 
mantidos como curiosidade botân!ca, ou _que 
quer seja·, para lazer e jardim dos dina!par
queses, que conheço muito bem, eles sempre 
nos tratam COIJ"lO tipos exóticos, conheço mui
to esses lugares e até fico satisfeito em parecer 
diferente. Se se quer fazer issp QU se se quer 
estabelecer um equilíbrio entre a economia 
e a ecologia, entre a nossa justa aspiração 
de melhoria do nível de vida da nossa popu
lação ou se se acha que o sistema tribal, onde 
prevalece a lei do mais forte, entre outros defei
tos, entre outros vícios, é o que deve preva
lecer. É importante que ·se diga isso porque 
estamos perplexos. Não cons-eguimos estabe-

lecer um diálogo racional, por exemplo, com 
o Dr. Fernando Cêzar Mesquita, Presidente do 
lbama. Não conseguimos sentar numa mesa 
e saber o que iríamos fazer; que caminhos 
se vai seguir nesta hora. O ideal é isso, o ideal 
é alcançável pelo menos a médio prazo. No 
momento, agora, em função das necessida
des da comunidade que lá vive e do próprio 
Brasil, que caminhos devemos seguir? 

ESsa é a minha intenção ao fazer--essa inter
venção na reunião. - -

O SR. SAMUEL BENCHIMOL- Mas. Sena· 
dor, eu também tenho muita preocupação so
bre isso. Antigamente dizia-se que debaixo, 
dentro da linha do Equador, tudo era permi
tido. Hoje a posição é inversa, abaixo da linha 
do Equador tudo é proibido e então o proble
ma é que proibir é muito fácil, V. frs chegam 
e proíbem. Agora temos que encoJ;l.tr.a_r_solu· 
ções. Creio que o programa Grande Carajás 
ou a Sudam teriam que ter incentivos espe
ciais para rematamento, porque temos eXpe
riências de rematarnento do Jarie. No próprio 
nordeste paraense eu vi llorestas de pinushon
durenses em Santa fzabel, gigantesco, progra· 
ma de 1 milhão de áfllores plantadas. Então, 
por que é que não se pode fazer em Marabá, 
perto dessas buzeiras, o rematamento? Nas 
espécies que sabemos e ainda mais, existe 
hoje uma técnica ultramodema, que se chama 
"culture stake," é a cultura por enraizamento 
de estacas, _em vez de se_ partir da semente, 
faz-se a parte clonai por estacas, pega-se a 
estaca e enraiza e você economiza dois e três 
~nos. Eu_ acho que é por _aí que vai entrar 
o problema do rematamento, e está se fazendo 
isso o enraizamento por estacas nos supereu
caliptos. 

O SR. -Aqui no Brasil. 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL - Aqui no 
BraSil já. E reparem bem chama-se repfodU
~ão clonai, ~-inclusive ... 

- O SR - Em ·que Es-
tado? 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL~ No Espírito 
Santo, que é onde se fez grandes p[antações 
d~ eucaliptos e na Bahia também. En~o se 
já está se fazendo enraizamento por estacas 
de guaraná, também a Antártica já domina 
a tecnologia e podemos fazer enraizamento 
por estacas de castanheira, o enraizamento 
por. estacas de seringueira. Qüal é a vanta
gem? Ê se você tem uma seringueira mãe 
e faz um enraiZamento por estacas você tem 
a reprodução ex-atamente da seringueira mãe, 
com todo código genético, com a -resistência 
da seringueira mãe._ 

OSRALDEBAROKLAUTAUFILHO-Não 
esqueça professOr, o exemplo do dendê. 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL ~ ÇJ dendê 
também, o dendê que agora é uma alternativa. 
Tem oS qUe aprender com a Ma1ásia, a mal ás ia 
se tomou o maior produtor de dendê do mun· 
do; são 5 milhões de toneladas de dendé por 
ano. O maior produtor de borracha do mundo, 
2 milhões de toneladas de borracha e atual
mente é o 4~ ou 5'! produtor de cacau e já 
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estão com 200 nlil toneladas de cacau, em 
uma superfide i:flal ao Maranhão. A Ma]ásja, 
tem 350 mil km e produz 4 a 5 bilhões de 
dólares de produtos agricolas e 2 bilhões de 
dóJares de produtos florestais, porque são os 
maiores produtores de laminados_ e de com
pensados do mundo. Pafs florestal, mas país 
que conhece florestas conhece a cultura tropi
cal. Ternos que evoluir nesse sentido, ao lado 
de ter a necessjdade de manter também gran
des áreas, e repito, a Amazônia é tão grande 
e nós podemos reservar 150 nlilhões de hecta
res da flores~ amazónica. 

O SR. ALDEBARO K!J\liTAU FILHO- Fa
zer o que não se fez no mundo, nilo se faz, 
nunca se fez e nunca se fará em nenhum 
outro lugar. Nós vamos fazer e estão exigindo 
que nós façamos só que com radicalismo. 

OSR. SAMUEL BENCHJMOL - Exato. 

O SR. JOsE FERNANDES -Professor. sÓ 
para colaborar com esses exemplos valorosos 
que o Sr. nos deu, e aJ nós concordamos, 
pois realmente nós não conhecíamos ainda 
a Amazônia e precisamos desenvolver, e aí 
neste caso do Aguano que o Sr. _citou, _ele 
fica fino e cresce e me parece até como uma 
reprodução do gênero humano ... 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL- Uma coisa _ 
interessante, que eu daria aqut também, como 
um exemplo tranqüilo de que nós precisamos 
conhecer muito para poder aproveitar a Ama~ 
zônia, e aJ ao invés de discutir e de falar mal 
como urh bocado desses homens como fala 
aqui o KJautau, deveria era nos ajudar na pes
quisa, dar recursos. · 

O SR. SAMUEL BENCHIMOL ~Ao invés 
de estar nos acusando, deveriam nos ajudar. 

O SR. -Deveriam nos 
ajudar. Então, quando nós fomos fazer a pri
meira estrada na Amazônia, porque á Ama
zônia é meio impenetrável, e então o sujeito 
está acostumado a pilotar estrada no sul ia 
pelo campo e quando chegou a primeira na 
Amazónia que foi a 174foiantesda319, então 
não dá é muito difídl fazer o projeto localizado, 
quer dizer o projeto no terreno, ln loco, aí resol
veram contratar a Lasa, o DNER contratou 
a Lasa para fazer o projeto da 17 4, aerofoto
grometicamente, e a Lasa voou e eles frzerarn 
o projeto de acordo com a reconstituição aero
fotogrométrica, quer dizer; a reconstituição ae
rofotogrométrica ela dá um sentido de terceira 
dimensão, e por ali você calcula mais ou tOe
nos a altura, faz uma cota e vai fazendo o 
terreno.- O que aéonteceU é_-que e5se -projetO 
furou totalmente, e a empresa tõntratada para 
fazer a Lasa ficou meio perturbada, e depois 
quando começaram a abrir a estrada que vai 
fazendo a relocação, eles verificaram que tinha 
lugar que variava, por exemplo: eles tinham 
cotado 35, dava 37 e onde eles cotavam 38 
dava 40, e aí eles começaram a observar que 
eram exatamente nos pontos baixos, e como 
é ondulado no ponto baixo da curva a mesma 
árvore crescia mais 2 metros do (rue a outra 
à procura de luz, então a árvore se adapta 
a algum tipo de equilíbrio. 

O SR. -É por isso que 
elas são multo altas, pois vão crescendo à 
busca de luz. 

O SR. - E o mesmo 
diâmetro de uma árVore no fundo, ela é mais 
alta 2 ou 3 metros, com o mesmo diâmetro 
no topo, então há uma espécie de adaptação. 
Eu acho que precisamos estudar isso. Como 
é que se adaptaria quando tirássemos a casta~ 
nheira daquele equilíbrio, do ecossistema que 
ela vive. Que maneira ela se adaptaria e que 
tipo talvez outros tipos de planta ou mesmo 
de árvores nós deveríamos plantar para tam
bém manter um razoável equilíbrio? E isto que 
precisamos saber e eles precisavam nos aju
dar financiando, inclusive estas pesquisas etc. 

Parabéns pelas suas colocações que vêm 
de encOntro, inclusive, a mWta coisa que esta
mos questionando. 

O SR. JOSÉ FERNANDES - O professor 
falou ainda há pouco dos recursos para o re
matamento como o professor costuma diZer, 
reposição floresta], que se dizia naquela época 
o reflorestamento, o Fizete. O Fizete chegou 
a uma determinada época de superar em ter
mos de opções, dos recursos reduzidos do 
imposto de renda, o FINAN e o FINOR. Che
golFse· a fazer reflorestamento aqui no Sul 
até de bananeira, laranjeiras frutlferas, porque 
nãó p-recisava de [ecursos próprios em contra· 
partida dos recursos fiscais, aquelas chama
das sociedades em con~ e p~rticipação que 
eram artifícios para se apropriar de recursos 
fiscais; o Sr. sabe quanto foi na Amazônia per
centualmente desses recursos do Fízete, o re· 
_florestamento, que eu repito, em determinado 
exercício chegou a superar o FfNOR e o FI
NAM. separadamente, tem mais recurso que 
o FINOR e mais recur~o do que o FINAM. 
o aanco-da Amazônia, apesar de insistirmos 
de que sobretudo com as perspectivas do pro
grama Carajás, coin as siderurgias, o proble~ 
ma de reposição florestal para aproveitamento 
pela indústria mandeireira, e nós precisáva
IDP!i,de"rn~i~ c;lioheiro para ir para a Amazônia, 
e sabe o percentual que foi para r16s durante 
todo esse período? 1,7%. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RElATOR _(Mário Maia) -Como Re~ 
!atar ad hoc eu não tenho praticamente nada 
a perguntar, senão agradecer a presença do 
prOfes_sor Sainuel áenchimol; porque ele 
abor4ou todos_ os aspectos, praticamente, do 
conhecimento da Amazônia, e aquilo que ele 
não apfciFundou ·mais deixou esboçado como 
um, calendário a se seguir, então um manan
cial de abertura para o conhecimento que se 
passaria semanas e semanas aqui discutindo 
cada item desse que ele abriu para nós. Mas 
querí~mos apenas neste momento, que foi 
falado taiito e parece que houve uma certa 
colocação preconcetual quanto aos ecologis
tas, e eu não sou ecologista, eu sou apenas, 
como todos nós, um interessado pela preser
vação da natureza, que deve ser explorada de 
uma maneira racional, é o que todos estamos 
fazendo aqui é procurando os caminhos, co-

mo estamos no nosso diálogo é dizer que 
dístingulmos bem, neste momento histórico 
que eles estão vivendo _com relação ao am
bientalismo, que exigia o ecologismo e a eco
logia propriamente dita, A ecologia como ciên
cia, eu acho que é respeitada por todos. e, 
todos aqueles cientistas, ecológicos que real
mente estudam, eles comungam do pensaw 
nierito que foi exposto aqui pelo professor 
Benchimol, pelo Deputado José Fernandes, 
pelo Dr. Klautau, porque buscam esse equilí
brio, quer dizer, há a perenidade dos recursos 
naturais pãra um beriefício do homem. Os 
poucos encontros que temos participado em 
alguns encontros de forum que tratam especi
ficamente da matéria do meio ambiente, onde 
estão presentes pessoas respeitáVeiS, como 
aMaria Teresa Pádua, que é uma moça conhe· 
ciça internacionalmente, o professor Orlando 
Valverde~ o profe~or Paulo Nogueira, todos 
eles são acordes em comungar o~ conheci
mento técnico e cientifico com o· desenvol· 
vimento e a exploração racional da natureza, 
de mai:Jeira que ela sirva ao homem sem -que 
haja a degradação, a devastação que foi colo
cada aqui. 

Então, dentro desse conceito é que nos 
preocupamos com os exageros. Por exemplo, 
como foi falado pelo Dr. K1autau o problema 
do Carajás, que houve um açodamento na 
exploração daquela riqueza, o estímulo a pe
quenas indústria para instalar lá, e criou o pro
bléma da produção do ferro guza com grande 
desmatamento que se tomou em determina
do momento, racional. 

Agora o problema está criado, como conti
nuar usando a floresta para produção de ferro 
guza e como substituí-la de imediato que dê 
uma sustentação clclica, essa-é que é a nossa 
preo-cupação; não pode parar, mas não pode 
também continuar com a destruição que se 
caracterizou. Lá para nós, por exemplo~ com 
outro aspecto que não a conjugação da explo
ração da terra, de floresta relacionada com 
ferro guza, rtfaS raciocinado com outto asPec
to, o da proteína, a substituição do vegetal 
pelo animal. 

Então, chegou um momento em que esta~ 
mos lá com um rebanho de 500 rhil OibeÇas, 
mas como houve uma destruição muito gran
de na mancha exatamente mais rica de casta~ 
nhais do Acre, que é aquela mancha verde 
e que coincide com estudo da Embrapa, que 
é terra menos fértil, mas tem matares casta
nhais na parte leste, que é exatamente no vale 
do Purus, entre o Purus e o Madeira. Fol Õride 
houve a maior incidência de ocupação, de 
devastação da floresta para transformar em 
campos de pastagem. Talvez se os· campos 
fossem feitos mais para lá, a oeste, para- o 
Juruá, fosse melhor aproveitado, porque não 
destruiriam os castanhais que não têm casta
nha adequada, então essa é a nossa preocu
pação. 

Entendemos perfeitamente. É que náo po
demos criar o problema, deixar de produzir, 
tem que se procurar uma solução, se encon
trou uma solução de consertar a rota. Então, 
isso posto, eu não teria praticamente pergun
tas porque já estou acostumado a ficar embe· 
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vecido de ouvir o Sr. BencQirnol, passamos 
dias ouvindo porque a S\l?l qapeça e um com· 
putador e cada estímulo que damos é um 
manancial de informaçQ~s ~ çonheclmentos. 

Esta Comissão estava arisiqsà por OtNi-lo 
já. de outras vezes, e Iamen~? -qve sua vinda 
agora tivesse a interf~r~~ pois o Relator 
titular tinha que fazer ll1'tl~ c;~nferência no Rio 
de Janeiro a presençf: 4o Pres.idente Menen 
também que não estava ~r~ por nós. mas 

' 

ficou registrado aqui na gravação a sua pa
lestra. 

Era essa, corria Relator ad hoc, as conside
rações que queríamos fazer é agradecer. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Quer dizer mais a1gurna coisa? 

O SR. SAMUEL BENCHJMOL - .Apenas 
agradecer a V. Br e a todos os ouvintes do 
meu depoimento e meus respeitos aos Srs. 
senadores e Deputados aqui presentes e a 

minha mensagem é de fé, de esperança na 
capacidade de desempenho da nossa luta, do 
nosso esforço da amazônidas para transfor
mar efetivamente a Amazônia numa_ região 
próspera não ~penas para uma_ m~noria, para 
uma elite, mas eilflm uma região próspera 
para todos os brasüeiros. 

Muito obrigado. (Palmas.}. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Está encerrada a sessão. 
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Ata da 128\l Sessão, em 12 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nelson Carneiro 

As 15 HORAS ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SE/'IADORES: 

Mário Maia -· Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres - Aureo Mello - Ronaldo Aragão _, 
Jarbas Passarinho - Moisés Abrã:o - Carlos 
Patrocínio- Antonio Luiz Maya -João Cas· 
tela- Alexandre Costa - Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão -Afonso Sancho -Cid 
Sab6ia de Carvalho - Mauro Benevides -
José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes 
Gadelha - Raimundo üra - Marco Maciel 
- Ney Maranhão - João Lyra - D_ivaldo 
Suiüagy .....:...-Teotônfo Vilela Filho- Albano 
Frãnco -- Fr8ndsco Rollemberg - Lourivãl 
Baptista ~ Luiz Viana - Jutahy MagalhãeS 
--José lgnáclo Ferreira - Gerson Cárilatã 
~João Cafmori - Jamil Haddad - NelSOn 
Carneiro __: Ronan TitO- SeVero Gorrles -
Mauro Borges -lram Saraiva -lrapuan Cos
ta Junfor - Pompeu de Sousa - Maurício 
Corrêa-- Mefra Filho- Roberto Calnpos
Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda 
- Mendes Canale - Wilson Martins - Go
mes Carvãlho -Jorge Bomhausen- Dirceu 
Carneif9 - Nelson Wedekin - carias Chia
relli -José Fogaça. 

da _língua_portuesa. O SeriádO ImPeri8l ressus
cita corn-_Sua le~ti.iái, é cqmo se ouvissemos 
os sarcasmos de Zacalj:as, acompanhásse
mos Nabuco a_brilhar no~ _deb_ates solenes, 
\lÍSSemos o Marquês_ de ltanhaém a arrastar-se 
até as sessões e assistíssemos a Manoel de 
Assis Mascarenhas obstruí-las, porque não 

_ gq$va d~ loterias. 

avã.fiço -doS tnélOs de c:ornünlcação. A Crônicã 
parlamentar transformou-se na notíciéi, o cro
nista, no repórter. Essa alteração é fundamen
tal na análise comparativa do jornalismo políti
Co, que reflete, -como nãõ-poderia deixai- de -
-ser, a sociedade. 

A crónica semanal, escrita com vagar, é 
uma digressão, está hoje rios segundos _da 

- -televisão, que exigem Cohcissão e imagem. Paranhos a_ transformar, "não por vaidade, 
Sr. Presidente" a incompreensão _do povo no Não a descrição; a imagem. O jornalismo está 
aplauso frenético com que voltou a percorrer, em contínua transformaç.ão. Em vez da crftica 
como glória nacional, "as mesmas ruas que sutil, leve, quase uma reprimenda, o que pre-
pisara sozinho e _condenado,. Em nOssos domina agora, em quase todos os setores é 
olhos, a olímpica indiferença de Sin.imbu ante o jornalismo de investigação, em que os repór-
8 assuada, e 0 ar de desafio com que Ouro teres tomam~se defensores da causa política, 

. Preto reptou a volubilidade da opinião pública. representantes do povo, de acordo com a coo-
Estão vivos para a eternidade os Senadores_ cepção ·do sentido da imprensa que no passa-

da êpoca de Machado de Assis, que soube, do fez a abolição e hoje promove a justiça 
--corrnidelidade jornalística, registrar-lhes a social. 

ação parlamentar e, com argúcia rle repórter, O Senado, bem o sei, mudou. Não é mais 
captar-lhes a alma. E porque soube, como o Senado escolhido em gabinetes, nem os 

-acentuou 0 acadêmico Carlos CasteUo Bran- Senador_estêmlugarescativos..excetoosque, 
co, 0 Machado de Assis dos nossos dias trans- nos braços dos eleitores, têm ultrapassado to--
formou-se no nosso_romancista maior, aquele das as tempestades e alternâncias públicas. 
com que podemos, sem temor, submetenno- A mudanç;:t, porém, não o __ pr~u()ic_ou. Pelo 
nos ao julgamento da cultura universal. contrário, s6 engrandeceu, pOrque o Senado 

de hoje é o Senado rlo p-ovo e reflete suas 
É precisO vefificar "a parte dO presente que __ angústias. É o Senado que rmo discute a que-

há nO passado". Vemos neste Senado, da Caw da do fiabinete inglês, nein cita seus parla-
O SR.PRESIDEN1E (Nelson Caineíro) _::_ pita!. da Esperança, o velho Senado e o senado mentares com freqüência. É, sim, o-Senado 

Declaro aberta a Sessão'" Espedal do Seria-do do próximo milênio, o Senado que reveren- que investiga, o que não se curva, o que não 
Federal que, em atendimento a requerimento ciará_ Machado ___ Ç,_e Assis, como f~emos hoje esconde seus defeitos. porque tem consciên-
de vários Senadores, se destina a homenagear por inspiração de V.EXa., Sr. Presidente Nelson cia de sua grandeza. 
a passagem do sesquicentenário de nasci- Cahie1rá;-e- recordafá Paranhos e Nabuco, Pe- Hpnra,-me, Sr, Presidente !jeJsqn Came~o~ 
menta do Cronista Parlamentar Joaquim Ma- trônlóPoriéúa_e_"feôtõniÕ Vdti:fa. · ter podido, como presidente do Comitê de 
ria Machado de Assis. Nós_, que ficamos hoje onde esteve Macha- Imprensa, Rádio e Televisão, falar nesta sessão 

Sob a proteção-de Deus, iniciamos nossos dode_Assis;temosmuitoquerecordar.Houve, em que o Senado_rlemonstra, mais uma vez, 
trabalhos. _ -de certo,-notávei.S-~eba~s no"Velho Senado, .S\..Iã_prOOcupação com a cultura e a preser-

Convfdo o ilustre Presidente da Aç_~_demia-- maS -~_I?II}l~~~--:li~e-~_~ê~t~!ri~lite~_F!_~ie -·- _y~_tiQ Q.~ovaiQJ~._A_PQrn~n{'.g~m-~--~ç:hªdo_ 
Brasileira de Letras, Dr. Austregésilo de Athay- pl~n~i9. __ .êi3~_Le_n:t~é!r_.P _ confrt;~n~ ~"!r~~- ~.t\s.s_is_nª-.o ~apenas aos jornalistas de hoj~ 
de, para tomar assento à Mesa. (Palmas.)_ PauloBro!)sa~q.que_ainday~jortatribuna,ges:- mas a_inçl;;~ aos_d~ ontem_e aos que vjrão. t 

O nobre Deputado Paes de Andr(lde nos tos la_rgos, quase teatrais, a arregaçar as_ man- uma reverência do no_v_o SenadQ ao ~lho Se-
honra com a sua_ companhia. _ gas antes da fras,e cortante, e o extraordinário nado. t: o culto de todos nós ao eterno Sena~ 

Tenho a honra de convidar o ilustre Ministro Jarbas Passarinho, cujo talento honra o Sena- do. __ 
da Cultura, Dr. José Aparecido_ de _Oii~eira._ -elo· D_~;; ql!_~J:?_~-~~f!l_ o __ des_!.ifi9_~<!_o pr_~ _ MWto_obrf_ga4Q~ Sr ~E~ªicl~D~, _(E~roªs.)_ 
para tomar lugar à Mesa. (Palmas.) c~ -~qll:lciO!:J~ri~~ __ _ _ 

. Haverá, para voltarmos à busca do presente 
0 SR. PRESIDENTE (Nel~on Carneiro) no passado, texto mais límpido e proféUco_ 9 SR:. PRES_~ (Nels9n Carneiro) 

- Conc~o a paJ~vra ao Jomab~ Luiz Alen- do que 0 de Trancredo Neves despedindo-se .....;.._Tenho_ a honra de dar a palavra ao ilustre 
car Montearo, Presidente_ do Com1tê de lmpren- do Legislativo para assumir 0 governo_ de Mi- Senador Pompeu de Sousa. (Palmas.) 
sa do Senado Federal. (Palmas.) nas a-era is? Quem não se recorda da voz áspe- O SR. POMPEU DE SOUSA (PSD~ 

O SR- UDZ AlENCAR MONTEIRO - ra de Marcos Freire, nordestino até nos gestos, D~. Pron~cia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
Nobre _Senaaor_ Ne:Lsoo_ Carneiro-' _Pr~dente ____ ç:QnQemiD-c;ktQ_~rbítrio. Q..tJQa~ser~nidad~ com_ sidente, nobre Senador Nelson Carneiro, Sr. 
do Senado Federal; nobre Deputado Paes de que Milton -CamPos dava aulas de civismo e- --PreSiaenteda-Acadffilia Bia51feirã dê-(etfas, 
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputa- derramava sua cultura no mais belo e_stilo par- Belarmino Augusto Austregésilo de Athayde, 
dos; Joll'l(lllsta Austregésilo de Athayde, Presi- lamentar? E, rle ontem, Virgillo Távora expon- velh_()-companheiro de tantas lutas no passado 
dente da Academia Brasileira de Letras; SrS. do Com lógica irrefutável as qt,~estões econô- e espero que di muitas lutas no futuro; Sr. 
Ministros de Estado; Srs. Senadores e Senha~ micas, ~ Arnªr_al P~ixotq jo_rrand9 neste ple:ná- Presidente da Câmara _dos DeputacJo!i, nob~e 
res: rio_ soa óevoç_~-ª-~çausa pública? DePutadO-Pães de Andfade;--Sr:MmiStfo -da 

Há 129 anoS o jovem repórter Machado _de São hqmens e_fo\rtas. que regis1;ramos _çom Cultura, José Aparecido de Oliveira; Sr' Minis-
Assls chegou ao Senado. Há 91 anos publicou a mesma fidelidade de Machado de Assis, mas tros âe Estádo;" Sr' E:mbãixadOfeS; Sr' Seilado-
0 Velho Senado, a mais bela crónica politica com modificações decorrentes do próprio res; Sr' Deputados; minhas Senhoras e meus 
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:Sênhores: Este livro constitui Um encontro. 
O encontro de dois amigos de toda a vida: 
o ·Senado Federal e Machado de Assis. Na 
verdade, aliás,. encontro de três amigos: Ma
chado de Assis, o Senado do Império e o Sena
do da República. Encontro, pois, de cúpula: 
a. cúpula da Democracia Brasileira, da Federa
ção Brasileira, que habita esta Casa, e a cúpula 
da Inteligência Brasileira, que Machado perso
nifica e, ass!_m, representa. 

Estamos, portanto, todos n6s, neste instan
te, a participar de um espetáculo histórico em· 
tomo de um histórico acontecimento. Cabe
me daí, por obrigação, comum à abertUra de 
qualquer espetáculo, começar pelo desfie de 
atribuição dos créditos de autoria e responsa
bilidade. Deve-se, a iniciativa do cometimento, 
à sensibilidade intelectual desse filho da Bahia 
de Todos os Santos que a Bafa de Guanabara 
acabou por tomar tão carioca quase como 
o próprio Machado de Assis e, ao mesmo tem
po, a longa e íntima vivência parlamentar_ o 
fez. hoje, na Presidência do Senado Federal, 
a própria encardenação pessoal da instituição 
- nosso companheiro Nelson Carneiro - e 
à total, irrestrita solidariedade e colaboraçllo 
dos demais membros da Comissão Diretora 
desta Câmara; o que. para n6s, componentes 
desta Mesa, há de constituir sempre motivo 
de justo orgulho. Participação de inestimável 
valor, na iniciativa, cabe creditar ao Comitê_ 
de Imprensa do Senado Federal, personifica
do no entusiasmo com que colaborou, desde 
o nascedouro da idéia, seu então Presidente, 
João Emmo Falcão, este meu jovem e bri
lhante colega que acompanho desde o seu 
nascimento para o jornalismo - nascimento 
para o qual muito me satisfaz ter participado, 
um pouco como obstetra-, entusiasmo que 
contagiou igualmente seu sucessor na Presi
dência do Comitê: Alencar Monteiro, jovem 
conterrâneo cuja exemplar carreira profissio
nal muito me apraz haver sempre acompa
nhado. 

Crédito muito espédal deVe-se atribuir, e
destacar, à autoria do trabalho editorial do tex
to deste livro, magistralmente realizado pela 
alta competência profissional da primorosa 
equjpe da Subsecretaria de Arquivo do Sena
do. muito especialmente de sua ilustre Dire
tora, Branca Borges Góes. · · 

Foi um duro e agudo trabalho- tão minu
cioso quão paciente e percuciente_ -de mine
ração nas vetustas páginas dos tantos jornais 
e revistas por onde transitou a cobertura jorna
lística de Machado de Assis às atividades sena
toriais ou para-senatoriaiS; trabalfio que teve, 
necessariamente, de associar o "saber de ex
periência feito", de que falava mestre Luiz Vaz 
de Camões, à sensível acuidade de descobrir, 
identificar ejoeirar, na geléia geral da incarac
terfstica matéria jomarl.Stica. aquilo que outro 
poeta -o nosso Olavo Braz Martins dos Gui~ 
marães Bilac: - muito apropriadamente cha~ 
mau de "ouro nativo que, na ganga únpura, 
a bruta mina entre os cascalhos vela": a prosa 
machadiana, muitas vezes nem assinada por 
pseudónimo. Acrescente-se a esse um outro 
mérito do valioso traba1ho de edito ria da abaJi-

zac@. equipe profissional especialmente da Di
retora do nosso Arquivo: as notas de pé de 
página que, a propósito de qualquer episódio 
ou personagem mencionado no texto de Ma
chado de Assis, fornecem, pari passu, seus 
respectivos da.dos biográficos e acontecimen- . 
tos referenciais, extraídos, geralmente, dos 
pr6prios Anais do Senado - complemento, 
Va1iosíssimo, ao_ pleno rendimento da obra, 
para o qual colaborou, de forma essencial, 
o grande ac.ervo de informatização que se abri
ga no nosso Prodasen -Centro de Processa
mento de Dados do Senado Federal. E. por 
último - last but not leastcomo o próprio 
Machado,_ decerto, diria- crédito igualmente 
distinto deve aqui dar-se à competência e 
bom-gosto do nosso Cegraf -Centro Gráfico 
do Senado Federal, responsável por toda a 
criação da parte física desta obra. E, nesse 
terreno, não me parece que se deva deixar 
de assinalar a bela homenagem gráfico-remi
niscente da fusão de velhas gravuras, tão ma
chadianas, com que aqui se ressuscitam as 
duas extintas casas-sedes do nosso Senado: 
a de "O Velho Senado" dos dias do próprio 
Machado, memória extinta na velha Rua da 
Carioca (Jue ainda hoje carrega, impropria
mente, o apropriadíssimo nome (que nin
gUérii lhe tire ) de Rua do Senado e a dos 
nossos dias do nosso velho Senado, no então 
impropriamente chamado Paládo-Monroe, na 
verdade, propriamente, apenas um remanes
cente pavilhão de amostras sobrado da Expo
sição Internacional de 1904, que nós- quan
do digo nós, refiro-me aos Senadores -não 
tivernos a senslbilida.de e a força sufidentes 
para salvar das picaretas da,. demolição (pai~ 
mas), ao contrário do belo exemplo, do belís
simo exemplo que nos deu a Academia Brasi
léira cie Letras,- resgatando,· parã os tempos 
de sua imortalidade, um pavilhão de idêntica 
origem e cOntemporaneidade - seu Petit 
Trianon.Que be[õ triptico gráflco-arquitetôni
co poder-se-ia, então, hoje fo_rmar - se, aca~ 
so, neste País se cultivassem tanto as relíquias 
do passado quanto as conquistas do futuro 
alinhando-se, lado a lado mais que as simples 
imagens, a presença mesma, coexistente, das 
casas-sedes do Velho Senado de Machado, 
do nosso Velho Senado do Monroe e do nosso 
novíssimo Senado de Niemeyer, marco defini
tivo da arquitetura brasileira, -hoje parte inte
grante do patrirnôniÕ cultural da Humanidade 
Mas acontece que, nesse campo, padecemos 
de __ J,.lm m~ hist6rico-c;ultural: a desmemória 
social, síndrome coletiva que o próprio Macha
do já assim diagnosticava, ou antes, melanco
licamente caracterizava na própria abertura de 
sua crónica imortal sobre O. Velho Senado: 

"A propósito de algumas litografias de 
Slsson, tive há dias uma visão do Senado 
de 1860. Visões valem o mesmo que a 
retina em que _se operam. __ Um políticp, 
tornando a ver aquele corpo, acharia nele 
a mesma alma dos seus correligionários 
extintos, e um historiador colheria ele
mentos para a HiStória. Um simples curio
so não descobre mais que o pinturesco 
do tempo e a expressão das Dnhas com -

aquele totn geral que dão as cousas mor
tas e__ enterradas," _o problema é que as 
nossas coisas são enterradas muito de
pressa. 

Aliás, esta apropositada citação do texto ma
chadiano vem a caJhar, trazer-nos à mente 
que já não é sem tempo passarmos, de ime

, diato, dos merecidos créditos à obra senatorial 
que há no continente deste livro - e eu aqui 
peço desculpas aos visitantes, mas todo_s can
tam o seu país, também vou cantar o meu 
Senado. Então, cantei o meu Senado em toda 
a parte senatorial, parte material da obra -
ao outro "valor mais alto" que aqui, nele "se 
alevanta": seu conteúdo mesmo, o propria
mente machadiano. 

_ É, este, um convite que, ao editar este livro, 
o Senado Federal faz a todos 'os seus leitores 
potenciais. Leitores que todos nós gostaria
mos fossem, pelo menos, todos os que, neste 
País, tendo alcançado o privilégio de aprender 
a ler, conquistaram uma espécie de bem aven· 
turança ainda maior: a capacidade de trans
cender o simples código de comunicação 
através do alfabeto, numa como que decodi
ficação das sutilezas elípticas com que as inte
ligêndas se comunicam para além do alfa e 
do ômega,-num mundo de mensagens cifra~ 
das, subjacentes às evidêndas e apenas per
ceptíveis à sensibilidade dos tons, semitons, 
subtons, entretens dos que sabem criar e dos 
que--podem perCebei", aperceber, aprender o 
que as palavras são capazes de dizer para além 
de si mesmas. Machado de Assis é isso. E 
Isso é a leitura, a boa leitura de Machado de 
Assis. Mesmo nesse texto puramente jorna
lístico; mas o jornalístico de Machado de Assis. 

Por outro lado, o_çaráter jornalístico mesmo, 
tecido nos acontecimentos do dia a dia, mês 
a mês, ano a ano - que são a rn_atéria-Pnma 
desses textos rnachadianos'- oferece-nos a 
oportunidade de ~a rara -aventura dõ espÍ· -. 
rito: assistir e acompanhar o mistério do nasci
mento, vida e paixão sem morte de um ente 
chamado Machado de Assis. Não do meniho 
pobre do Morro do Livramento, do perfeito 
burocrata, do cidadão exemplar que se cha
mou, no mundo dos mortais, Joaquim Maria 
Machado de Assis; mas da criatura que trans
cedeu a tudo isso e, no mundo dos imortais, 
chamou-se apenas, e para sempre se cfiarri.-3rá 
somente, e tão-somente para sempre há de 
chamar-se Machado de Assis.(Vive ímpetos, 
confesso, de fechar este período com um pon· 
to de exclamação ·assisti ao nascimentO de 
Machado de Assis de dentro de Joaquim Maria 
Machado de Assis -mas isto seria, reconhe· 
ço, de tal, forma antimachadiano que até me 
envergonho ·de um tal impulso, e, assim, fe
cho-o simplesmente com um modesto e mu~ 
do ponto final). Sem ponto final .. desde já, po
rém, mergulhemos, pois, todos nós, nessa ins
tigante avent_ura_ do espírito. 

No registro machadiano _desses - diga
mos, prosaicos ---:- tenos, jornalísticos, o leitor 
encontrará segurarÍlente duas ricas vertentes 
de interesse e descoberta: -a dos atos, -fatos 
e fastos que vão acontecendo ao longo do 
dia a dia da vida comum por ele reglstrados, 
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e a do que tais atos, fatos e fastos Vão te percu
tindo no processo de maturação do fenômeno 
literário Machado de Assis, no decurso dos 
35 anos que aqui nos e rlado o privilégio de, 
nele, acompanhar, de 19 de novembro de 1861 
a 13 de dezembro de 1896. 

E su.rPreendemos, então, o quanto este con
traponto dos atas, fatos e fastos, entre sr
qu.e só atividade da cobertura jomalís_tica lhe 
poderia proporcionar plenamente - foi, ines
timavelmente, enriquecedor no contraponto 
maior e mais fundo que a Machado foi resul
tando, progressivamente, do interembrica
mento desse novo contraponto entre a inter
face dessa múltipla realidade externa e a das 
potencialidades psicológicas d_e sua rica reali
dade interna; estoutra onímoda, múltipla e, ao 
mesmo tempo, una e inteiriça, singular, quase 
solitária. 

Andei lendo, nalguns poucos dias desse 
quase recesso de julho que tivemos, foi, real
mente, em julho, que fiz essa leitura e lendo 
deliciado, as provas gráficas de todo este belo_ 
trabalho Senado-Machado que ora estamos 
trazendo a público. Lendo e anotando vários 
exemplos, os mais significativos, do sincro
nismo desse 'processo do embricado relacio
namento entre o registro jornalístico dos atos, 
fatos e fastos - tanto os das ruas como, so
bretudo, os do Poder (sediado, este, principal
mente no Senado, mas também na Câmara_ 
dos Deputados, rio Conselho de Ministros e 
até na própria figura simbólica do Império} 
- e a progressiva maturação do fenômeno 
literário Machado de Assis. Pretendia eni utili
zar tais anotações, citando--as aqu"i, como 
exemplares. Tantas, entretanto, se tomaram, 
que tive de optar pela desistência de fazê-lo 
e deixar, assim, a cada um de vós, a cada 
um de todos os leitores, o soJitário prazer da 
aventurosa aventUra de ir fazendo-o por si 
mesmo, a cada passo, e até a cada página. 
E. então, ireis vendo como Machado de Assjs 
-escritor eminentemente brasileiro mas sert. 
par no Brasil - foi nascendo de dentro do 
jornalista, do repórter Joaquim Maria Machado 
de Assjs. Vereis, pois, como o--dia a dia jorna
lístico, brasileiríssimo na substância, se foi nele 
filtrando no fino filtro de sua formação literária, 
haurida bem mais da leitura dos clássicos fran
ceses e sobretudo ingleses que dos nossos 
nacionais ou lusíadas. E assim foi que, sob 
a not6ria influência literária de uma vertente 
intelectual emlnenteinente britânica- a pon;. 
to de Afrânio Peixoto acertadamente dizê-la 
intraduzível e, assim, chamá-la britanicamente 
de humour- o nosso Ma<:hado a<:abou por 
se tomar um sfmile tão brasileiro como ne
nhum outro, direi mesmo um claro êmulo tro
picalíssimo de pelo menos dois britanisslssi
mos escritores da_ nebulosa Albion: Swift e, 
sobretudo, Stern. 

E,- dessa forma, vereis neste livro como ·&o- -
luiu, ele, da quase fere* indignação com 
que estigmatizou, numa crônica de 14 de 
agosto de 1864-, o austero Sr. Marquês de 
Abrantes, que, "para lembrar-se de que tinha 
reputação de boas pilhérias", ousou responder 
com um simples aparte, espéde de muxoxo, 
a uma grave interpelação do gravfssimo- Sr. 

"Visconde deJequitinhonha: "Não caio nessa"; 
comportamento tão insolitamente escandalo
So"iios Olhos do então jovem Machado de Assis 
que ele, profeticamente, antecipou, então, 
~fr~e_que hoje se tomou quase foldórica, 
na boca do nosso contemporâneO Francelina 
Pereira: "Que pais é este?"- escreveu Macha
do então, nessa sua remota crónica, tal como 
Francelina o disse, literalmente, há po,ueos 
anos, numa entrevista de jornal. 

Aconteceu. poiS. que o tiossó -Machado -
sob a influência dos seus mestres, sobretudo 
britânicos, mas igualmente de dássicos bem 
mais remotos, como o a. seguir Citado - foi 
depressa aprendendo, como aqui adiante ele 

_ próprio diz muito bem: "Afinal de contas, os 
homens que-não são sérios e graves, são exa
tamente os homens graves e sérios. Demó
crito continua a ter razão: só é sério aquilo 
que o não parece"L 

Esse "saber de experiência feito" e haurido 
de suas boas leituras, acabou por construir 
o nosso Machado definitivo: o maior moralista 
sem .. moralismo" de toda nossa melhor litera
tura, o critico implacável e, ao mesmo tempo, 
de incomparável benevolência compreensiva 
dos nossos píores~melhores costumes politi
cas-e sociais -numa hist6rica_antecipação· 
do que seria, tanto -tempo depois, o nosSo, 
também grande . (inesquedvel amigo de mi

.. _nb_a__jwentude}; Mário de Andrade, o Mário 
de "Macunaíma" e de quase toda a sua obra. 

Esse Machado definitivo, de cujO lento e 
longo nascimento_ este livro, mais que todos, 
dá notícia e testemunho, é pois- e aqui nele 

- se evidencia- um produto, único e supremo,-
do mais perfeito casamento da fungibilidade 
do jornalismo oom a eternidade dos dássicos
de todos os tempos. Daí lhe nasceu- quanto 
ao fundo, ao- conteúdo de sua obra -a sua 
brasileirlssima visão das nossas realidades, to
çia: feita de uma triste ironia, sem mordacidade 
nem sarcasmo, e~sj_m, melancolicamente riso
nha, entre autocoriivente, autoculpada e auto
compaâedda; e -quanto à forma, ao conti
nente de sua criação _;_a desc-oberta essendal 
que ele rêgistra- na crônica de 16 de maio 
d~. 1885: "os adjetivos passam, os substan~ 
tivos ficam", frase que hoje citei na Comíssão 
de Endividamento Externo, citando Machado. 

-E aqui- deVia eu, também, ficar, ho fecho 
de toda esta minha arenga já tão longa. Per
doai-me, porém, por não poder resistir, eu, 
a duas breves tentações de bem encerrar meu 
descosido falatórlo com· duas das inúmeras 
passagens que sublinhei neste livro sem par. 
A primeira - ditada a este veJho parlamen
tarista que vos fala - é essa visão profética 
do nosso Machado, na qual, devo adverti-vos, 
o juízo negativo que ele faz_ do regime repubü· 
-cano-não lhe deve ser imputado a nenhum 
suposto monarquismo!_ m~ à sua visáº profé-
õtadõ que viria á ser o nosso presidencialismo 
rePublicafiO-. EiS- o texto do nosso profeta, na 

--$Ua crOnjc;ade 5 de março de 1867: -
"Quanto às minhas opiniões políticas, tenho 

duas, uma_ impossível, outra realizada. A im
poss&er é ã -repúDJica de Plértão. A realizada 
é- o Sistema representatiVo, E sobretudo como 
brasiletro -que me agrada esta última opinião, 
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e eu peço aos deuses (também creio nos deu
ses) que afastem do Brasil o sistema republi
cano porque esse dia Seria o do nasdrrtento 
da m~is in.~lente aristocrada que o sol jamais 
alum1ou ... 

E por fim - "afinal" haveis de dizer, quase 
aliyiados - pennlte-me-e petdoaf~me este que 
compreensível, acesso de- narcisismo ~ esse 
trecho fmal da crônica machadiana de 1 ~ de 
outubro de 1877: 

':A- vida é intercalada de risos e dores: siga
mos a mesma ordem na relação dos sucessos. 

O Brasil acaba de perder um dos seus mais 
~ustrados filhos, o Senador Tomás Pompeu 
qJJe _ao talento ligava o amor do trabalho, e 
gozava geral consideração da parte de amigos 
e de adversários políticos. 
_ Er_a liberal; nesse partido gastou o melhor 

dos _anos, subindo em sua provinda a uma 
posição respeitada, influente e honrosa para 
esta e para e1e. 

,A.mou a liberdfJde, e a liberdade lhe lançou 
na campa a última coroa, porque essa amante 
generosa e potente- nãõ eSquece seus fiéis, 
e aquele era dos que a amam sem desvario 
nem frouxidão. 

Deixou provas do seu talento_ e ilustração 
em mais de um livro, que os arquivos nacio
nais conservarão entre os melhOres. O Brasil 
como o seu partido, deve~lhe saudade_e vene
raç~." 

Perd<Ja~ _m~~s caros, benévolos e pacientes 
CQiegas deste Senado da República: Tomás 
Pompeu foi um senador do Império chamado, 
por nome inteiro, Tomás Pompeu de Sousa 

-Brasil. Meu bisavô. .. (Palmas) 

O SR. PRESIDEN'IE (Ne!:!Qn Carneiro) 
--COnCedO-a ~atãVra--aõ rlobfe Senador Jar~ 
bas Passarinho. (Palmas) 

O SR. JARDAS PASSARII'IHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre~ 
sidente do Senado Federal, Senador Nelson 
Carneiro; St. Presidente da Câmara dos Depu
tados, Deputado Paes de Anderade; Sr. Presi
dente da Acadérnia Brasileira de Letras, Aus
tregésilo de Athayde; Sr. Ministro da Cultura, 
José Aparecldo de Oliveira; Sr. Ministro do 
Desenvolvimento, da Indústria. e do Comérdo, 
Roberto Cardoso Alves; Srs. Embaixadores; Sr. 
Presidente do TnbunaJ de Contas da União,.. 
Marcos Vdaç~; Srs. Líderes; Srs. Senadores; 
Srs. Deputados; Sr. Presidente do Comitê de 
hnprensa do Senado Federal; Jornalistas su
cessores desta bancada do Cronista parla
mentar Machado de Assis; minhas senhoras, 
meus senhores: 

Designado pelo nosso predaro presidente, 
assumo a esta tribuna para evocar Machado 
de Assis. Inútil tentar um ensaio sobre ele, 
certo que não -o" faria- melhor do que Augusto 
Meyer. htócuo e imprudente, pretender traçar 
um escorço biográfico, se Lúcia Miguel Perei
ra, inexc;edível nessa espécie literária, j& nô~lo 
legou, definitivo. Assim, procurarei refugiar
me nos limites de minhas posses, para cur
rente calamo, falar-lhes do mestre cujo sesqui
cententuio de nascimento comemoramos ho
je. 
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Na minha adolescência, na querida Belém 
do Pará, conheci Eça e Hwnberto de Campos. 
Ainda não tivera a ventura de ler Machado 
de Assis, nem mesmo as suas obras da pri
meira fase, a dos anos 60 e 70 do sec. XIX. 
tidas e havidas como as mais fracas. Sem 
iniciação literária, sem Orientador, dedicava
me vorazmente a ler, não apenas Eça e Hum
berto, mas Jorge Amado (Capjtaes de Areia), 
Plínio Salgado (0 Estrangeko), Ferreira de 
Castro (A Selva), e tudo que me vinha aos 
olhos, como a "Oração aos Moços", Esse pri
mor de eloquênda que Rui Barbosa esban
java, "todo serenidade e brandura, aconselha
do, advertindo, perdoando", como o descre
veu Baptista Pereira. 

QrcuJavam, em Belém, duas revistas literá
rias, nas quais tive abrigo para as primeiras 
publicações. como autor. Era ainda um gina
siano. 6stava longe, muito longe, da revelação 
de Machado. 

Vim descobri-lo, já na juventude, em razão 
de conversa eventual com um crítico literário, 
que se espantava de me ver entusiasta de 
Humberto e desconhecedor de Machado. 
Exortado pelo professor, comecei logo pela 
obra de maior significação do universo ma
chadiano. ü-o, ora com sofreguidão, ora v_gl
tando bem atrás para meditar as mensagens 
que se continham em cada capítulo, no enre
do, nos personagens, graças ao seu poder 
soberbo sobre as palavras, servido pela erudi
ção resultante do trabalho paciente, sistemá
tico e devotado do artesão da literatura ociden
tal. Acompanhei as aventuras do Bentinho, de • 
"hábitos reclusos e calados", o Otelo de "Dom 
Casmurro"; detive-me no enigma de Capltu, 
com "os olhos de ressaca ou de cigana oblí
qua e dissimulada"; sorri-me da semldemên
cia de Quincas Borba, com a sua teoria de 
Humanitismo e fechei a úJtima página do livro 
praticamente vendo Rubião, no delírio, a excla
mar: "Ao vencedor, ~ batatas!" 

Muitos anos depois- testemunho isso, no
bre Senador Paulo Brossard -, no plenário 
do Congresso, eu iria acrescentar, nwn debate 
ardoroso, audaciosamente: "E aos vencidos, 
as cascas!" 

Mergulhei no "Brás Cubas", escrito "com 
a pena da galhofa e a tinta da melancolia", 
destinado por isso mesmo a "ficar privado 
da estima dos graves e do amor dos ftívolos, 
que são as duas colunas máximas da opinião". 

Passei, depois, à fruição estética dos contos, 
que na apreciação de um crítico, enquanto 
outros contistas "fazem os personagens atuar, 
Machado fá-los pensar". 

Tão encharcado estava de Machado, que 
foi fatal o mimetismo. Cometi um conto, pleno 
de arremedo estilistico do mestre. A come:.çar 
pela ambiguidade do título: "Gm viúvo soltei· 
ro", quem _sabe influenciado pelo conto "Ca· 
sada e Viúva" ... E a Academia de Letras de 
Minas Gerais comprometeu-se irremediavel
mente ao conceder~me o prêmio do concurso: 
um c:onto de réls.. Nesse mês, fui promovido, 
em termos financeiros, de capitão, que eu era, 
a coronel, que s6 seria quinze anos mais tarde[ 

Ministro do Trabalho, certa feita, numa pa
lestra de improviso, veio-me à mente mostrar 
as dificuldades, por vezes inultrapassáveis, en~ 
tre o desejado e_ o possível. Proclamei que 
parodiaria Machado, à minha moda, e disse: 

-Entre os sonhos do poeta e as flores 
do jardim, há o muro da casa. 

Preconceituoso com relação à minha ori
gem militar jornalista houve que pôs em dúvi
da a citação. Tendo, PQ[ém, o cuidado de pes
quisar, admitiu tê-la encontrada no "Memorial 
deAures". 

O fato é que Machado escreveu literalmente: 
- Eritre a mão e a espiga, há o muro. 
Reconhecida indevida a suspeita, fruta de 

prevenção, o jornal desculpou-se. Mas varia 
o pior! Lendo-lhe a matéria, uma erudita se
nhora, dessas pessoas que acumulam erudi
ção para gastá-la, periodicamente, ao escrever 
cartas para os jornais, veio à liça e, severaR 

-mente, me acusou a mim de haver plagiado, 
não Machado, mas Petrarca, já que são do 
grande poeta italiano os versos: 

- Tra la spica e la man qual muro he mes· 
so. . 

Machado, certamente de leitor de Petrarca, 
esquecera~se de remeter o pensamento ao 
autor, o que aliás não fez muito diferentemente 
o grãnde-éplco do "Os Lusíadas", que no can
to nono, estância XXVIU, incluiu os versos do 
admirável lírico, em italiano, ainda que trocan
do sj]ica por splga. 

De mim, ficara-me na memória a passagem 
do conto "O Diplomático", onde se lê: "o pior 
é que entre a espiga e a mão, há o tal muro 
do poeta". 

Outro episódio que me custou coostragi
mento, reladonado com a minha admiração 
por Machado, deu-se quando, Ministro da 
Educação, pretendi que os esbldantes do 19 
grau e mesmo- do 2 9, que em suas idades 
são leitores de histórias _em quadrinhos, lhes 
fosse oferecido o estudo de vultos brasileiros, 
que se haviam destacado ao longo de nossa 
História. Na literatura, pensei em Machado: 
mulato, pobre, epi1ético, órfão, menino vende-
dor de doces em tabuleiro, se alça, a despeito 
de todos os óbices de uma sociedade estrutu
ralmente injusta e preconceituosa, à culmi· 
nancia das letras, transformando-se num dos 
mels talentosos escritores de língua portugue· 
sa Eu confiava na força do exemplo. para 
ev:ldenciar que uma firme determinação no 
estudo e no trabalho zeloso e constante é a 
chave do bom sucesso da. vida. Queria lembrar 
que Machado acabara sendo presidente da 
Academia Brasileira de Letras, o burocrata ca
paz de influenciar ministros, o homem pobre 
que, todavia, se damiliarizara com os grandes 
nomes da literatwa mundial, que estudara in~ 
glês, francês, italiano e· latim, para desfrutar 
os autores em lígua original, e que, aos 70 
anOs de _idade, começara a estudar grego! 

A reintrodução da cadeira de Moral e Ovis
mo, acusada injustamente pela esquerda de 
instmmento de lavagem cerebral, nada tinha 
disso. Era, sim, a tentativa de promover o civis· 
mo, o amor pela Pátria e o respeito por instituiR 
ções democráticas. Pfesidia, porém, a Coffiis.. 

são Nacional um general, que não chegara 
ao íiltimo posto da hierarquia militar. Fora ex~ 
cepcional organizador, oficial de Estado-Maior 
brilhantfssimo, mas na terceira idade se _deixa
ra dominar por um forte misticismo, a ponto 
de pretender receber diariamente, ao amanhe
cer, a palavra de ninguém menos que _o pró
prio Deus. Acreditava-se um presdestinado, 
com sagrada m!ssão a cumprir. Quando lhe 
falei sobre Machado, foi um horror que li na 
sua fisionomia. Para ele, estava blasfemando, 
.fazendo a apologia de um cético, de um ateu, 
-~a obra ele condenava. 

O que mais o revoltara, porém fora a recusa 
de Machado em receber a externa-unção. lú
cido, ao fim da doença que o levaria ao túmulo, 
realmente resistiu ao conselho de amigos para 
confessar-se a um padre: 

-Não • respodeu • isso seria hipocrisia. 
Náo produzimos as histórias em quadri

nhos, que eu pretendia abrangessem Pedro 
Américo; Osório, Miguel Couto e tantos-quan
tos, não nascidos em berços de ouro, haviam 
alcançados a glória e a gratidão de n_osso_po
vo. Vmguei-me porém, f_azendo editar, pelo 
Instituto Nacional do üvro, em coedição, por 
preço inferior ao de uma revista semanal, as 
obras de Machado de Assis, com a _colabo
ração de Maria Alice Barros, então Diretora 
do Instituto. -

Contista excepcionalmente talentoso, nota.
damente a partir da série "Papéis Avulsos", 
escritos, a maioria, nos anos 80, Machado de 
Assis analisou a natureza humana em suas 
várias espécies. O maçante; o tiip6crita, o calo
teiro, o devasso, o crente nas cartomantes, 
o conquistador foram, entre inúmeros outros 
personagens, o centro de seus contos. Seus 
biógrafos, quase todos, destacam "O Alienista, 
entre as dezenas e dezenas de contos de sua 
lavra, mas eu mesmo amparo-me em Vaanna 
Mo6g e Sílvio Romero, para preferir, entre tan
·tas obras-primas, "A Igreja do Diabo". Dis· 
poSto a arregimentar os homnes Pelos seus 
defeitos, simbolizados nas franjas de algodão 
de seus mantos de veludo, o demónio prome
tiaRlhes "as delícias da terra, todas as glórias, 
os deleites mais íntimos". Reabilitava a lusúria, 
em nome da satisfação dos sentidos; a avare-
za, como a mãe da economia, "mãe robusta, 
e a filha esgalgada"; a iria, que consagrou o 
gênio de Homero;-a gula que produziu as me-. 
lhores páginas de Rabelais; e a inveja, origem 
e motor de prosperidade infinitas. 

Deus lhe havia dito que tudo isso faz parte 
da velha pregação dos moralistas, mas encoR. 
rajou a fazer a sua igreja. De início, ela pros
perou rapidamente. A sua defesa lógica da 
venalidade, talvez fosse muito atual, no Brasil 
em que vivemos. Para o diabo era "o exercício 
de um direito superior a todos os direitos. Se 
tu podes vender o teu boi, o teu sapato, o 
teu 'chapéu, cousas que são tuas por uma 
razão jurfdica e legal, mas que em todo caso 
estão fora de ti, c-omo é que não podes vender 
a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua 
fé, cousas que são mais do que tuas?" O adul
tério, o diabo o defendia como única forma 
legítima de amor o próximo, ."porque o arnor 
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às damas aJheias nada mais era o que o amor 
do individuo a si mesmo", 

Todas as virtudes, cuja capa de veludo ter
minava em franja de algodão, puxadas por 
esta, abandonavam a capa e vinha alistar-se 
na igreja nova. Logo, porém, entrou o diabo 
a estranhar o comportamento humano. Os 
menos virtuosos começavam a praticar anti
gas virtudes, às ocultas. Glutões passavam a 
ser frugais; avarentos davam esmolas, à noite 
Ol,l nas ruas mal povoadas; dilapidadores do 
erário restituíam-lhe pequenas quantias; de
vassos poupavam virgindade à sua mercê; um 
calabrês, que era a fraude personificada, falsifi
cador emérito de documentos, confessava-se 
freqUentemente com um cônego de quem se 
fez amigo e, "conquanto não lhe desvendasse 
nenhuma de suas ações secretas, benzia-se 
duas Vezes ao ajoelhar e ao lavantar-se". 

T rêmulo de raiva e em profunda frustração, 
voltou o diabo à presença do Senhor, que 
o ouviu complacente, para afinal dizer-lhe: 

- "Que queres tu, meU Pobre diabo. As 
capas de algodão têm agora franjas de seda, 
como as de veludo tiveram franjas de algodão. 
Qu_e_ queres tu? É a eterna contradição hwna
na". 

É a resposta que encohfro ao veto-religioso 
do meu desordenado general, porque vejo, 
nesse conto, a satirlzação do demônio e a 
crença na prevalência das virtudes sobre os 
defeitos humanos. Sempre podemos puxá-los 
pelas franjas de seda... . . . . 

No adeus da Academia, ainda que ressal
vando não ter sido "dos que o respiraram de 
perto", Rui Barbosa. disse magistralmente a 
esse respeito·: 

"Nascido com wna dessas" predestina
ções sem remédio ao sofrimento, a amar
gura do seu quinhão nas expiações da 
nossa herança o não mergulhou no pessi
mismo dos sombrios, dos mordazes, dos 
invejosos, dos revoltados. A dor lhe aflora
va ligeiramente aos lábios, lhe roçava ao 
de leve a pena, lhe ressumava sem azedu
me das obras, num ceticismo entremeio 
de timidez e desconfiança, de indulgência 
e receio, com os seus toques de malícia 
a sorrirem, de quando em quando, sem 
maldade, por entre as dúvidas e as triste
zas do artista. A ironia mesma se despon
ta, se embebe de suavidade no íntimo 
desse temperamento, cuja compleição, 
sem desigualdades, sem espinhos sem 
esperezas, refratária aos antagonismos e 
aos conflitos, dir-se-ia emersa das mãos 
da própria Harmonia". 

Disse-o bem, Rui: era Machado refratárlo 
aos antagoriismos e aos conflitos. Por isso, 
foi acusado de alienado, de ausente em rela
ção às grandes causas políticas de então. 

Ouso pensar que enquanto Machado fica 
para a posteridade, como ficaram Shakespea
re e Moliére, por exemplo, não terão a mesma 
duração, no embate do tempo, os romances 
e o teatro engajados, po'rque é verdade que 
um trabalha feito para servir a idéias exteriores, 
multas vezes efêmeras, no campo das doutri
nas sociais e políticas, marcado pela intenção 

programada, ficará comprometido e produ- tado do Desenvolvimento: da Indústria e do 
· zirá, em vez de arte, a polêmica. Comércio e da Casa CiVJ1; Srs. Membros do 

Perdoem-me V. Ex"' se neste desapurado Tribunal de Contas; Sr. MinistrO .Paulo Bras-
discurso eu me tenha tomado de comentador Sare!; Srs. Membros da Academia Brasileira 
quase em personagem. Foi a forma que en- de Letras Luiz Viana, M_arcos Vilas;_ey e Nélida 
centrei de extravasar meus sentimentos. De P""lfion; Srs. Deputados;· SrS.".Senaâores; Srs. 
Machado de Assis eu diria o que NabÚco lem- Embaixadores; Srs. Membros do Comitê de 
brou de Goethe, a respeito de Alexandre de Imprensa; minhas Sen_horas; meus Senhores: 
Humboldt Não é por acaso que esta sessão é especial. 

- "Há tanto tempo que o conheço e ele O acaso, para Machado de Assis, é "um deus 
é sempre novo para mim. Nele há urna varie- e um diabo ao mesmo tempo", Sessão ordi-
dade de aspectos que não encontrei em nin- nária ou sessão solene impediria que .ocupas-
guém". ·se a trlbuna esse fulgurante Austregésilo de 

De fato, assim me tem sido Machado de Athayde, que a Humanidade identifica comO 
Assis, desde que o descobri, Falei dele como o principal redator da Declaração Universal 
romancista, corno contista. Poderia falar sobre dos Direitos do Homem e de quem os brasi-
o cronista multifacetado, porejando erudição !eiras se orgulham pela triunfal trajetória à 
por todas as linhas; sobre o teatrólogo; e sobre frente .da Academia Brasileira de Letras e no 
o analista político, o que se afumou na convi- gigantesco· esforço de criação ·do Centro lnter
vênda com o Senado de seu tempo, como nacional de Cultura. E. proibiria por igua1 a 
hoje o faz o acadêmico João Eirúlio Falcão, lúddapalavradoPresidenteLuizAiencarMon
da Brasiliense de Letra,s. teiro, do Comité de Imprensa, JustO quanáõ 

E ao PenSar· haver esgotado minha expe- nos reunimos para celebrar os cento e cin
riência com ele, cuja poesia não me desvane- qüenta anos do mais ilustre de nossos cronis
cera, é justo nela que encontro o lenitivo quan- . tas parlamentares. 
do, aos sábados, deposito flores no túmulo Seja 0 acaso ob-ra ou não .de um- deus oU 
da mulher que amei ternamente por toda urna de um diabo, juntos ou separados, certo é 
vida. É que me vêm espontâneas e naturais, .que somente a. ses_são especialyai a1érn e até 
os versos que Machado dedicou à SU<l Caro- permite, através dos séculos um breve monó· 
lina: logo corn·o próprio homenageado. 

"Querida, ao pé do leito derr~deiro Os eminentes SenadoresJarbaSP.isSaiinho 
Em que descanças desta longa vida, e Pompeu de Sousa acabam de cutucar o 

. Aqui venho e virei, pobre querida, Sesquianivesariante Com a vara _da eloqUêil.dã 
Trazer-te o coração do companheiro . e do hournor. Já a Presidência impõe certos 
Pulsa-lhe aquele afeto verda<:leirQ cJeveres, _a_que não _po_de faltar q_uem even~ual-
QUe, a despeito de toda a humana lida, mente a exerce. A mais curial dessas obriga-
Fez a nossa existência apetecida ções será-COitfidEmciar .Machado, compeidão 
E r1uri1 re·canto pôS um mundo inteiro. d8 intimidade, alg!Jmas diferenças entre ciSe-
Trago-te Rores - restos arrancados nado que ele viu aqui na terra_ e o Senado 
Da terra, que nos· via passar unidos que lá do a1to ele nem sempre pode ver. Muita 
E ora· mortos nos deixa separados coisa mudou, e_ somente ele poderá dizer se 
Que eu, se tenho nos olhos malferidos para melhor. A começar pela sede, pelo reciri-
Pensarnentos de vida formulados to, pelos figurant~. até pela_ln~urnentária. 
São pensamentoS idos e vMdos". Nem nas cerimônias de abertura e encerra-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pa1- menta da sessão legislativa, os Senadores exi
mas. O orador é efusivamente cumprimen- bam a fa.rde de qlre _se orgulhava o Marquês 
tado) de ltanhaém. Certo neófito que apareceu no 

o SR. PRESIDENTE (Nelson Ca.melro) Congresso nwn luzente smoking, ali mesmo 
_ A Presidência tem a honra de c.onceder enCerrou promissora carreira política. Os pró
a pa1avra, nesta oportunidade, ao eminente- "prios fraques rilulticores do cor:nes;:o_da Re_pú
Presldente da Academia Brasileira de Letras, blica viraram peças de museu. 
Jornalista Austregé_silo de Athayde. (Palmas) .• r Tãmbétn nã~ Se- encontram. nem mesmo 

0 SR. AUS1RE:GÉSILO DEATHA YDE nos patronímicOs dos setenta e cinco_Senado
PRONUNGA DISCdRSO QUE, Etm?E- res, duques, consJes ou barões. É certo que 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ os fnimig'oS do Império encham o peito, pro
p{]BL/CADO PdSTERJORMEN'rE. clamando que de vas.sa1os passamos a cida-

dãos Bobagem. Afina] de contas, todos somos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebe e agradece ao ilustre 
Presidente da Academia Brasileira de Letras 
a "Medalha Machado de Assis", mas a consi
dera concedida ao Senado Federal, que to
rnou a iniciativa desta homenagem. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
___::Sr. Presidente Paes de Andrade; Sr. Presi
dente Austregésilo de Athayde; Sr. Ministr9 Jo
sé Aparecido de Oliveira; Srs. Ministros de Es-

obrigatória e regimentalme-nte nobres e exce
lências. Com a. r"adioSa juventude que invadiu 
essas bancadas, até a aristocrada_das cãs, 
invocada por Zacarias, acabou em 1986, · 

Criticava-Se o Imperador pó!'" Sér' o segundo 
turno na escolha dos SenadorS!s. Acabamos 
de instituir o segundo turno para os Impera
dores da República. 

Em política, vivemos o apogeu da ruperin
flação. Passam de duas __ dezenas os candidatos 
presidenciais, e mais houvera se mais horas . 

" de televisão gratuita existissem. 
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A Monarquia assegurou aos Senadores a 
maioria das Presidências do ConSelho e a me
tade dos Ministérios. Atualmente é uma lásti
ma. Dos vinte e oito Ministros, nem um s6 
é Senador. 

Existe, porém, injustiça maior, Deus me pei"
doe. O desventurado Barão de Santos buscava 
uma cadeira de Deputado como trampolim 
para o Senado, onde o mandato _era eterno. 
Sei que foi_o intrométidõ-Partido Uberal Que 
começou com a idéia de acabar com a vitali
ciedade. O Manifesto Republicano de 1870 
insistiu_ ria perseguição.-Até _você, meu padri
nho, criticou "aquela consciência de duração 
perpétua", que somente desagradava aos polí
ticos que não a possuíam. Carradas de razão 
carregava D. Manuel de Mascarenhas quando 
interrompia, irritado, o Barão de Uruguaiana: 
-"Não sou Deputado, sou sou Senador, faz 
uma diferença; o Deputado morre, o Senador 
não morre". Que tinha o C:onde de Boa ViSta 
de meter a colher: - "Oxalá que não morres· 
se?" Nestes dias de pesquisa por dá cá aquela 
palha, não faltará quem defenda, além da vita
liciedade, a hereditariedade. Foi-se a época 
em que, refestalado na poltrona senatorial, "a 
gente podia fazer testamento, dilatar a vida 
e gozar por mais tempo das honrarias ineren
tes ao posto de principe do Império". Enfim, 
nem tudo está perdido. Resta o plebiscito de 
19931 

E se lhe for dado encontrar, ai no espaço, 
meu caro Machado, o Visconde de Albuquer
que, diga-lhe, por favor, que, ao contrário dos 
servidores do Senado de seu tempo, os de 
agora, se todos continuam bem pagos, pou
cos são os cansados de não trabalhar ... 

Adeus, e até a próxima sessão espedE!I, des· 
tinada a recordar o bicentenário do recém
nascido Joaquim Maria. 

Minhas Senhoras e meus SenhoreS, aqui 
damos por encerr.;,:dos os presentes trabalhos, 
antes que os Calistas, lá das galerias, soltem 
o berro de protesto que estava engasgado na 
garganta indignada e ficou perpetuado na crô~ 
nica imortal de Machado de Assis. (Palmas. 
O Presidente é efusivamente _cumprimentado) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Lembro aos Senhores Senadofes que, nos 
termos do Requerimento n" 398, de 1989, 
aprovado em 3 de agosto do corrente ano, 
o tempo destinado aos atadores do expedien
te da sessão de amanhã será dedicado a ho· 
menagear o blcentenápo da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada 
na França, em agosto de 1789. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mals havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votaçao, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autorla do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es-

tabeJecidos n9 § 69 do art. 14, para desincom~ 
patibilizaçilo do Presidente da República, dos 
gOvernadores de estado, do Distrito Federal 
e dos prefeitos, tendo 

PARECER, sob n• 145, de 1989, 
- aa Comissão Temporán'a, favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa. 

2 
PROJETO DE LEI DO DF n• 38, DE 1989 

Jncluído em ordem do Dia nos termos do 
art. 281 cfõ Regfmento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do DF n~ 38, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que cria a Secretaria 
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e dá 
outra providências, tendo 

PARECER, sob n• 175, de 1989, da Co
missão 

--do Distrito Federal, pela constituciona
lidade e__jyridictdªde. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n9 163, de 1989...,.... Complementar, 
de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que define, na forma da alínea a 
do inc;is9_X do art. 15,?, da Constituição_Fede

- ral, os- produtos semi-elaborados que podem 
ser tributados pelos estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, ten-
do. __ 

PARECER, sob n" 169, de 1989, da Co
missão 

- de Assuntos EçOnômfcÕs, favorável ao 
projeto, com emendas que apreSenta de -n9 
s I a 5-0\E. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Re
. solução n9 55, de 1989, que autoriza a Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados novoS, a 1.135.757,94 BTN,jl,tn
.to à Caix_a_ Económica Federal, tendo 

PARECER FAVORAVEL,sob n' 168, da Co
missão 

-..,.de Assuntos Económicos 

5 

Discussão, em twno único, do Projeto de 
Lei do DF n" 33, de 1989, de- iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que cria, no 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a car· 
reira Apoio às Atividades Juridicas e dá outras 
providências, tendo 

Parecer, sob n~ 176, de 1989, da Comissão 
_-:- do Distrito Federal, favorável ao projeto 

e à emenda oferecida perante a Comissão. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF rf 35, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que altera de
nomiriãções de unidadeS orgânicas da Secre
taria de Segurança Pública, e dá outras provi
dêndas, tendo 

PARECER, sob n? 1_77, de 1989, dei Co
missão 

-do Distrito Federai," favorável, nos termos 
de substitl,ltivo qi.!e oferece. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 36, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que dispõe 
sobre o tombamento, pelo Distrito Federal, 
de bens de valor cultural, tendo. 

PARECER, sob n• 180, de 1989, da Co
missão 

-do Distrito Federa/, favorável, com emen
das que apresenta de n,.s 1 e 2-DF'. 

8 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF ri~ 40, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que autoriza 
contratar operação de crédito, tendo 

PARECER, sob n' 178, de 1989, da Co' 
missão 

- do Distrito Federãl, pela constituciona
lidade e juridicidade, com emenda que apre
senta de rt' 1-DF. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Esta--encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 
minutos) 

APARTE DO SR. JOÃO t:::ÁLMON NO 
DISCURSO DO SR. JARBAS PASSARI
NHO PROFERIDO NA SESSÃO DE 
28-8-89, Q(JE SE REPUBUcA.·POR HA
w:R SAlDO COM INCORREÇ6Es.IYO 
DCN- SEç.iO !I DE 29-8-89, PÁG. 
4294. 

O Sr. João Calmon- Sem dúvida algu
ma a educação brasileira está hoje de luto. 
Perdeu um ilustre educador, um homem que 
tinha a paixão da bataJha pela universalização 
do ensino no Brasil, e que na sua pass?lgem 
pelo Ministério da Educação e Cultura con
quistou a admiração e a gratidão de todos 
os que lutam nessa área de tão transcendental 
importância. Devo recordar um episódio da 
rápida passagem do General Rubem Ludwig 
pelo Ministério da Educação e Cultura. Por 
duas ou três vezes ele convocara, para compa
recer a seu gabinete e fazer-lhe um relatório 
sobre as atividades do Mobral, o Professor Ar
lindo Lopes Corrêa. Após essas convocações 
não atendidas, o Ministro Rubem Ludwig cha
mou o seu Chefe de Gabinete e mandou de
mitir sumariamente, pelo telefone, o Professor 
Arlindo Lopes _Cõrrêa. Em seguida,_-fez este 
comentário beril-humorado: "Vou dar um "vi
va" à Graham Be!J que tomou possível a de
missão sumária pelo telefone." Isso mostra 
que aquele extraordinário oficial do Exército 
brasileiro era também um homem que gosta
va de cultivar o bom humor. Quando ele foi 
nomeado Minlstro da Educação e Cultura, 
houve quem duvidasse da eficiência da sua 
atuação. Entretanto, no período em que esteve 
à frente do MEC, eJe se destacou pela sua 
excepcional eficiência, pela sua energia e pela 
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ou à frente do Ministério, e do nosso ex-Colega 
do Senado o General Ney Br~ga. Por _algum 
tempo também atuou no MEC, numa área 
específica, o General Meira Mattos que, num 
certo momento, foi encarregado de tratar da 
execução dos acordO$ entre o MEC e a Usai4 
No momento e_m que tomamos conhecimen
to do falecimento do General Rubem Ludw,ig, 
não poderia deixar de assoçiar a minha palavra 
ao pronunciamento de V. EJcl'~ admirável Minis
tro da Educaçãó.H 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Multo 
obrigado. 

O Sr. João CaJmon- ,,, e à palavra de 
seu outro Colega do Ministério da Educação, 
Senador Jorge Bomhausen, e do eminente 
Senador Edlson Lobão. Rubem Ludwig deixa 
uma marca imperecível na sua passagem por 
este planeta, e creio que a sua memória há 
de ser pennanentemente pranteada por todos 
os que consfderam Educação a prioridade 
máxima do nosso País. 

DISCURSO PRO!'IUNCJADO PELO SR. 
AUREO MELLO !'IA SESSÃO DE5-9-89 
E QUE ENTREGUE A REViSÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. ACREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .. Presi· 
dente, Srs. Senadores, no dia de hoje, no Esta
do do Amazonas, comemora-se a ascensão 
do Amazonas à categoria de Província É uma 
data profundamente importante no meu Esta
do. Comemorações são feitas, desfiles com 
parada escolar e toda ordem de manifestações 
que as Forças Militares e as Forças consti-

. tutivas do Estado manifestam da maneira 
mais entusiástica, constituinêlo esse fato. um 
dos eventos. mais importantes e significativos 
no Estado. 

O processo de conquista ou de incorpo- · 
ração da Amazônia ao Império Ultramarino 
Português começou no mês de janeiro de 
1616, quando Francisco Caldeira Castelo 
Branco lançou os fundamentos do primeiro 
núcleo militar-urbano, o Forte do Presépio, 
e prosseguiu, anos afora, enfrentando os õbs
táculos da natureza e aqueles criados pela hos
tilidade de concorrentes europeus e de grupos 
indígenas que se opunham à permanência de 
Portugal, permitindo, no decorrer de dois sé
culos, a existência de uma iinensa base ffsJca 
em que se promovia intensa ativfdade social, 
econômica, política e espiritual. A agressivi
dade ao ambiente não se constituíra em impe
dimento a que fosse colimado um objetivo 
de rendimento tão palpável. 

Ao se iniciar o século XVIII, o panorama 
da Amazônia era rico em perspectivas. Todo 
um mundo novo fora revelado, no século ante
rior, peJos sertanistas, pelas tropas de guerra, 
autoridades civis e militares, e pelas compa
nhias religiosaj, prosseguindo essa obra de 
conquista e de domínio durante as quatro dé- · 
cadas iniciais desse século. 

Na quinta década, iniciou-se uma nova fase 
na vida do e~o-norte do Brasil, quando -

se pôs em prática o povoamento intensivo 
da Região, iniciando-se com o assentamento 
.de casais açorianos em Macapá e continuan
do com a política de valorização intensiva da 
região, principalmente em relação a suas ri
quezas. 

Até 1751, o Amazonas se constituiu parte 
.i~grante do Estado do Maranhão e do Grão
Pará, com sede oficial em São Luís, embora, 
de quando·em vez, fimcionasse, de fato, na 
cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. 
Foi então que, com a fmalidade de executar 
o programa administrativo que desenvolvera 
para a Região, o Marquês de Pombal começou 
por alterar o nome do antigo Estado, para 
Estado do Grão-Pará e Maranhão, transferin
do, em conseqUência, a capital para Belém 
e ficando o Governador do Maranhão subordi
nado ao Capitão-General do Pará. 

Ainda durante o Qclo Pombalino, a 3 de 
março ·de 1757, o territóriO do Grão-Pará foi 
retalhado, criando-se a Capitania de São José 
do Rio Negro, com capital na Vila de Barcelos, 
antiga aldeia de Mariuá, no vale do Rio Negro, 

: a qual foi instalada por Francisco Xavier de 
Mendonça furtado; irmão do Marquês de 
Pombal, passo inicial para a conquista de re
sultados sensíveis para a nova ordem de coi-

. _sas que se projetava para aquela região, fixan
do-lhe os limites e organizando centros urba
nos como Barcelos, Moura, Serpa e Coari, lo
calizando povoadores, determinando o esta
belecimento regular de pesqueiros e o início 
de ensaios agrícolas indispensáveis à alimen
tação dos elementos humanos que começa
vam a se vincular ao novo habitat, embora 
os governadores, a partfr de então mandados· 
servir na.. capitania, nem sempre houvessem 
sabido clunP:rir .. seu dever. Assim, ·quando se 
iniciou o ciclo colonial, as :,condições econô
micas da Capitania não eram boas. 

Há que destaCar, porém, os nomes de dois 
governadores que deixaram s~u nome grava
do na região por suas notáveis atuações: Fran
cisco de Melo e P6voas e Manuel da Gama 
Lobo DA!mada. O primeiro, muito trabalhou 
pelo desenvolvimento de um programa agrí
cola na região, e Lobo DAimada destacou-se 
por iniciativas pessoais de grande porte que 
o consagraram como a visão mais esclarecida 
dos problemas que o Amazonas oferecia, 
àqueles tempos, ao entendimento de seus 
condutores. 
~-~·_de novembfo de 1823, após a depO: 

· sição do governador Manuel Joaquim do Pas
so, e vencidas, em Belém as- resistências por
tuguesas, a antiga Capitania incorporou-se ao 
Império nascente, mas, estranhamente, man
teve-se como Coinarca do Pará. 

A partir de .então, a criação de uma província 
tomou-se uma idéia permanente. Lobo DAI
mada sugerira ao governo português, nos fins 
do século xvm. a graduação da capitania para 
capitania geral, sem subordinação ao Pará, 
portanto. Presidentes da Província do Pará ha
via indicado a providência como salutar e o 
próprio Legislativo paraense solidarizara-se 
com a idéia. 

Fma:Imente, a 5 de setembro de ·1850, foi 
o Amazonas elevado á categoria de PrOVÚlcia, 

desmerribrada da do Pará, compreenderid.o 
o território da antiga Capitania de São José 
do Rio Negro. 

A Província experimentou rápido progresso, 
graças ao surto da borracha, à navegação fran
queada às bandeiras das nações amigas 
( 1866) e à introdução de milhares de nordes
tinos, surgindo novos núcleos urbanos às mar
gens dos rios que se abriam à exploração go
mífera: Purus, Acre e Juruá. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. são estas as 
noções bosquejadas referentes ao meu Esta
do e à Região Amazônica em si quando aquele 
Estado teve oportunidade de, através da sua 
história e dos seus dirigentes, apresentar figu
ras das mais expressiVaS e das mais gloriosas 
para a região e para a coletividade brasileira. 

Destaca-se no Amazonas a figura do Gover
nador Eduardo Ribeiro, que era maranhense, 
engenheiro e homem de tez amorenada. 
Eduardo Ribeiro foi, sem dúvida, o maior reali
zador no plano de urbanização de Manaus. 
EJe dizia, inclusive, que havia encontrado uma 
aldeia e .saía do governo devolvendo uma cida
de. Era uma aldeia formada de igarapés, de 
lagos, de rios pequenos, que a tomavam prati
camente inabitável e, através dos aterros, dos 
empreendimentos de engenharia e das gran
des obras que ele empreendeu àquela época, 
tomou-se uma cidade. Eduardo Ribeiro se ca
racterizou como .um d.95 grandes administra
dores do EStado do Amazonas, Até hoje, a 
avenida principal de Manaus tem o seu nome, 
o qual é lembrado com carinho, com ternura, 

· com devoÇão e admiração por todos aqueles 
que habitam aquela ensolar.ad.a região. 

OutrOs nomes surgiram. Para o plano brasi
leiro, eu gostaria apenas de citar o do Coronel 
Romário Júnior, a quem tive oportunidade de 
conhecer pessoalmente. Era um caboclo de 
cabelos ouriçados, porte vertical, vestindo 
:sempre um cõlete, usava uma barbicha àkaiser. 
Realmente, este hom~m foi o. responsável 
por multas das grandes obras que no campo 
da arte, no campo da urbanização, se observa 

,·no Amazonas. E mais do que iSso, foi Ramalho 
Júnior que, à sorrelfa, fmanciou a grande expe
dição pela conquista do Acre, que já era, atra
vés de posse. pertencente ao Brasil e que havia 
sido reivindicado pelo povo boliviano, que 
considerava o Acre parçela fundamental de 
seu território, em função de velhos tratados, 
inclusive o Tratado de Tordesilhas. 

O Governo brasileiro, o Ministério das Rela
ções Exteriores fez, por assim dizer, vista gros
sa àquele .direito de conquista e de posse dos 

. cearenses, principalmente. Porquanto, não foi 
o nordestino o verdadeiro .. conquistador do 
Acre, foi o cearense que ali fincou a sua barra
ca, foi aquele que iniciou, pelo seu heroísmo, 
pelo seu denodo e, sobretudo, pelas suas con
dições físicas de resistência às adversidades 
do meio; foi ele que pôde permanecer naquela 
região, enfrentando febres, dificuldades mate
riais, que chegam a ser inenarráveis, e assim 
pôde explorar a borracha, que àquele tempo, 
como já tive O e!Ísejo de dizer nesta tribuna · 
e rieste plenário aos Srs. Se~adores;~era ven-
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dida a 16 mil réis o quilo, enquanto uma libra 
esterlina custava 14 mil réis. 

No entanto, quando o Brasil foi compelido 
a entregar a região do Acre à Bolívia, imediata~ 
mente o Coronel Ramalho Júnlor, à soiTelfa, 
como disse, finandou a revolução de recon
quista do Acre, e aqueles seringueiros que ha
viam sido esbulhados, que haviam tido as suas 
explorações, as suas terras, as suas roças, os 
seus seringais entregues ao estrangeiro, esses 
cidadãos, depois de chefiados por um líder 
extraordinário, que foi o gaúcho Plácido de 
Castro, inVestiram violentamente contra o_ 
exército boliviano, por trás -do (jual se alinha
vam interes_ses financeiros e .económicos àe 
nações poderosas, tão poderosas quanto as 
que agora têm os olhos voltados sobre a Ama
zônia, e, finaJmente, puderam repelir aqueles 
que eram por nós, brasileiros, considerados 
invasores. 

A genialidade de Plácido de Castro, segundo 
depõe Gáudio de Araójo Uma, em livro edita
do pela Editora Braslliana, a respeito de Pláci
do de Castro,-era tão extraordinária, que eu 
jamais cesso de citar o caso da dizima da 
oficialidade boliviana. Plácido de Castro foi, 
sem dúvida, um pre<:uSsor déi grande guer
rilha. Ele sabia localizar e ensinou aos solda
dos brasileiros a IocaJizar os oficiais que, atra
vés das suas dragonas, -rlos seus dourados, 
dos seus alamares, se tomavam notórios mes
mo dentro da selva e, também, ensinou aos 
soldados brasileiros a vestir mes_da e os ofi
ciais a usar, apenas como distintivo, caracte
ristico das suas patentes, em número propor
cional à patente que cada um daqueles oficiais 
exercia ou ocupava, Assim, por exemplo, um 
tenente u~ava um pequeno botão preto na 
dragona; o capitão usava, dois, e assim por 
diante, de maneira que somente a tropa que 
estava perto deJe, a tropa brasileira, podia dis
tinguir entre o sold.ado e o oficial, enquanto 
do outro lado, a tropa adversária destacava 
os seus-oficials através do vistoso, do dourado, 
do enfeitado, do multicolorido das suas indu
mentárias. 

Por causa disso, os cearenses, conterrâneos 
do eminente Presidente Pompeu de Sousa e 
do eminente Senador Mauro 6enevides, aca
baram com a ofidaJidade boliviana, enquanto 
os bolivianos não tinham condiÇões de atingir 
e aJcançar os oficiais brasileiros, e estes, só 
eventuaJmente, estavam nivelados a simples 
soldados. -

Tenho orgulho de dizer que meu pai, que 
era um maranhense transviado naquelas para
gens, foi estafeta montada, e o General Jarbas 
Passarinho sabe muito bem o que significa ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- CoioneJ. 

OSR. AUREO MELLO- Corone!Jarbas 
Passarinho. Deveria ser General, ffierecia. Eu 
estava ansioso, por fazer esse ato de justiça, 
já que o Ministério do Exército não o fez. Mas 
meu pai levava mensagens do CoroneJ Alexan
drino para o Comandante Pláddo_ de CaStro 
e para as tropas. E numa âeSsa-s ocasiõeS 
foi capturado pelos bolivianos e condenado 
ao fuzilamento. Às vésperas do fuzilamento 

foi permutado por soldados bolivianos, por 
prfsioneiros bolivianos, e no dia seguinte lá 
estave ele disparando as suas armas em favor 
da_Iib_ertação do Acre _e da sua incorporação 
ao Brasil. 

A rigor, quem estava lá? Era um cearense. 
E to elos esses acreanos que aqui comparecem 
têm, a rigor -mesmo, o sangue cearense. Eu 
próprio, meu pai, embcira fosse maranhense, 
casou com uma cearense. E aqui estou eu 
rejjresentandÕ- o Amazonas, e sabendo que 
o_ Estado~do Acre, ~ara cuja sitUação jurídica 
contribUi através de José Guiomard dos San
JO,S, (fuando me solicitou, inclusive, a indicação 
de wn relator adequado para transformar o 
Território de _então no Estado que é hoje, ti\!e 
a oportunidade de apontar o nome de Jaime 
Araújo, que, foi uma das estrelas que mais 
cintilaram no Parlamento brasileiro, como 
economista formado na Europa e um homem 
de grande capacidade intelectual de toda a 
Região Amazôniç:a. 

De maneira que, neste día em que o Amazo
nas foi elevado à categoria de Província, mui
tos nomes, como Ramalho Júnior, que, como 
disse,_ foi o grande fmanciador da contra-re
volta em relação ao esbulho que, de fato, não 
de direito, -talvez, o Brasil havia sofrido com 
a incorporação do Acre à Bolívia, esses nomes, 
após a elevação do Amazonas à categoria de 
Provinda, se destacaram e se salientaram. 

Nos tempos modernos tivemos administra. 
dores admiráveis. Além daqueles que perten
ciam a famílias tradicionais, como os Neri, 
surgiram: Plínio Ramos Coelho, que foi colega 
de turma e um dos homens cultos que o Ama
zonas possuía e ainda possui e que transfor
mou aquele Estado em uma organização jurí
dica e administrativa bem mais modema e 
ÇQnsentâne.a: _com a ânsia de progresso que 
temos; Gill:ierto Mestrinho de Medeiros Rapo
so, administrador admirável e de caracteris
ticas superiores, que muito fez pelo Estado 
e muito realizou em favor da sua população~ 

O AmazOnas, ~rém, neste dia em que se 
comemora sua eleva_ção à categoria de Provín
cia, sente cada vez inais pungente a neces
sidade de aperfeiçoamento e de progresso. 
Quem conhe~e Manaus, quem conhece as 
regiões interioranas da minha terra sabe, sem 
dúvida, que ali é un:a~ ~rra de pobreza, é uma 
terra de população bastante. angustiada e de
sasslstida, que precisa explorar condignamen~ 
te suas riquezas, especialmente o ouro e as 
riquezas minerals que dormem nas suas_entra
nhas, para que ela possa, além do povoamen
to que se faz imprescindível e de um aumento 
da sua densidade demográfica, vir a tomar-se 
realmente um recanto promissor e uma área 
de felicidade para aqueles que são brasileiros 
e que voltam seus olhos para lá. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, portanto, 
rendo homenagem, em plena ''Semana da 
Pátria", à Região _do Amazonas. 

()Sr. Máurp Benevides- Peffnite·me
um aparte, nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. A ORE O MELLO- É sempre uma 
alegria para mim ouvir o aparte de V. Ex', nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena· 
dor_Aureo Mello, associo-me ao regozijo· que 
V. Ex- externa, neste instante, saudando seu 
Estado com o brilho e oportunidade que Ca
racterizam Sem-pre a _s~ presença nã tribuna_. 
Senti-me extremamente feliz quando V. Ex" 
entendeu de fazer o reconhecimento àquela 
colaboração prestada pelos meus conterrâ
neos, os-cearences, no desbravamento da 
Amazônia, naquilo que se constituía, em deter
-minado momento, numa verdadeira saga telú
dca, nos enca-minhando a n6s, cearenses, para 
contribuir expressivamente no povoamento da 
Amazônia e, sobi'etudo, favorecer o seu cresci
mento e a exploração de toda a sua vegetação. 
Nobre Senador Aureo MeDo, nos idos de 1940 
e 41, bem jovem ainda, criança mesmo, eu 
me recordo da formação daqueles exércitos 
de cearenses que demãndavam o Amazonas, 
coordenados, saJvo engano, pelos programas 
Semta e Caeta que, naquela época, reuniam 
os nossos coestaduanos que, acossados pelas 
càiãmidades das secas. iam buscar no Amazo
nas condições de sobrevivência. Desta forma, 
nOS colaborávamos não apenas pelo ânimo 
de aventura e de contribuir para o crescimento 
de uma importante Região do País, garantin
do-lhe, inclusive, a própria soberania, _mas os 
li.OSSOS irmãos ao_ Ceará se identificaram ad
miravelmente com a Amazônia e com todos 
os seus fi]hos. Daí por que onde se encontra 
realmente um amazonense aí também se acha 
a marca, o timbre da identidade com cearen
ses que se irmanam numa fraternidade que 
objetiva, sobretudo, a construção do nosso 
País. 

O SR- AUREO MELLO- Nobre Sem> dor 
Mauro Benevides, V. Ex' me honra muito com 
seu aparte. V, E>r tem razão: o cearertse está 
para o Amazonas assim como o português 
está para o Brasil. O cearense foi o grande 
colonizador nàq_só d_o Amazonas, mas de toda 
a região amazônica, porque o cearense sofre, 
na minha modesta opinião, um processo qua
se que de_ depuração determinista, de depura
ção geográfica, ãquele que resiste às dificul
dades daquela regiao sáfara, abandonada, é, 
antes de tudo, como já dizia Euclides da Cu
nha, "um forte";-05 fracos perecem em runçao 
das próprias contingências ambientais. Quem 
percorrer o Ceará, pelo seu sertão a dentro, 
verificará que, para sobreviver naquela terra, 
é preciso realmente ter uma resistência ex
traordinária; aquele que for frágil, aquele que 
não for resistente, aquele que não forve::rdadei
ramente forte, fatalmente terá de perece_r_. 

Confesso que quando perlustrei do Mara
nhão até Fortaleza, por terra, atravessando o 
Maranhão, a· Piauí e_ o Ceará, aquelas áreas, 
inclusive áreas de Chapadões e também de 
regiões elevadas, de regiões como a Serra 
Grande, a Serra ~e lbiapaba e lugares perdidos 
como Capitão de Campo- se não me enga
no - e outras regiões, lugarejos perdidos, vi 
a ausência completa de vegetação, aqueles. 
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homens vestidos de couro, -ªrborização ne
nhuma e os leitos de pedra dos rios resse
quidos, sem água. Sentia-me com aquela tre
menda nostalgia da sombra e á!;Jua fresca que 
existem no Amazonas e encontrava justifica
ção plena, completa e absoluta para o grande 
êxodo dos cearenses que foram para o Ama
zonas. 

Concluindo, Sr. Presidente,_ e agr_adecendo 
sensibilizado a V. ~ a atençãO, Srs. Senadq.. 
res, as modestas palavras deste caboclo das 
terras de Porto Velho, quero dizer que quem 
quiser conhecer a fundo a saga da Amazônia 
encontrará farta literatura através dos traba
lhos de Samuel Benchlmol, dos trabalhos de 
Ferreira de Castro, da história narrada por-Ar
thur César Ferreira Reis e pot tantas figuras 
extraordinárias do intelecto amazonense; a 
história daquela terra que hoje comemorando, 
no -dia 5 de setembro, a "Semana da Pátria~·, 
comemora também a "Semana Amazônida'', 
a "Semana da Região" que pertence _ao Brasil 
e a qual se quer integrar pelo amor, pela solida
riedade e pela lealdade patriótica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas) 

DISCl.IRSO PRONUNCIADO PELO SR. 
A(Jf?EO MELLO NA SESSÃO DE 6-9-89 
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PU8UCADO POSTE
RIORMENTE 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apresentei proposição 
ao douto Sem;,âo d_., ~epública isentando do 
Imposto sobre Produtos Industrializados as 
saídas de veiculos automotores, máquin~s, 
equipamentos, bem como de suas partes e 
peças separadas, quando destinadas à utiliza
ção das atividades dos Corpos de Bombeiro __ 
em todo o território nacional._ _ _ _ 

Aos demais,. uma das principais caracteris
ticas do Imposto sobre Produtos _(ndusbiali
zados é a _de su" s~letjvidade (grifãmos) em 
função da essencialidade do produto. Tal prin
cípio está consagrado na atual Constituição 
Federal, em seu art 153, § 39, inciso L 

Uma das formas de se conferir a necessária 
. seletividade a determinados produtos· é isen

tando-os do imposto conforme sua destina
ção. 

Dentro desta ótica, a legislação do Imposto 
sobre Produtos lndustrialiuJdos concede isen
ção a diversos produtos, que, alcançados pelo 
seu campo de incidência, dele devem. ser exo
neradC?s, em função de sua destinação ou utili-_ 
zação. 

Tais isenções visam a tornar menos onerosa 
a aquisição dos produtos isentos, principal
mente quando _se destinam ao atendimento 
de necessidades coletivas de_ alto interesse so
cial. O atual Regulamento do lmposto _sobre 
Produtos Industrializados, aprovado pelo De
creto n~ 87~981, de 1982 - que consolida 
a legislação do. Imposto em seus arts, 44 e 
45-, contém diversos exemplos das isenções 
concedidas a tal título, dentre as quais mencio
namos: 

a) aos medicamentos destinados ao com
-bate de doenças endêmlcas-e -ePidêmicas; 

b} a_os aparelhos ortopédicos e de prótese, 
dePI;inados à reparação do corpo humano; 

c)_ ao material bélico adquirido pela União; 
d) aos aparelhos e instrumentos para em~ 

prego na indústria aeronáutica; 
e) aos equipamentos, máquinas, vekulos, 

aparelhos e instrumentos_ utilizados na pras~ 
pecção de petróleo pela Petrobrás S/A. 

SãO estas, pois, as razões que motivam a 
apresentação deste projeto de le~ esperando 
contar Corh o apoio dos ilustres membros do 
Congresso Nacional, quando de sua aprecia
ção nesta Casa~ -

VISa este projeto de lei a isentar do IPI os Sr. Presidente, tive oportunidade ainda de 
veículos, equipamentos e máquinas destina- apresentar na Comissão do Distrito Federal, 
dos às at:ividades dos Corpos de Bombeiro quando da elaboração do Orçamento do ano 
de todo o País,. em função da alta relevância_ recém-fmdo,emquetiveoensejoderelatar, 
dos serviços de J.ltilidade pública a eles atribui- inclusive, quatro Anexos da maior importân
dos por lei, notadamente 95 de def~.sa civil da, concernentes à Capital da República. Esta 
em apoio das populações carentes. - ~----.Jola única emenda, fora daquele planejamen-

Desnecessário dizer mas v~HdQ __ ressaltar, . to estatuído- pelas Mensagens do próprio Pc
que as atMdades .dos Corpos de Bombeiro der Executivo do Distrito Federal, que logrou 
(principalmente o combate a calamidade pú~ ser aprovada na referida Comissão, quando 
blica, a incêndios, o socorro a populações ca- foi Relator, brilhàntemente, o Sr. Senador Mau
rentes nos casos de enchentes, desabamentos ro Benevides, que, através da sua análise, da 
e outras catástrofes naturais) integram o con- sua inteligência esdaiecida, aprouve a acolher 
junto de direitos do_ cidadão que o Estado a minha idéia, que, a princípio, poderia parecer 
deve assegurar, como seu dever ineJ~;Orável. _ uma idéia fútil e irrelevante, mas que, na reali-

Para tal, é n~essário que os Corpos de dade, é das mais importantes, compreenden
Bombeiro estejam devidamente providos_ dos do um segmento social de grande significa
recursos humanos e materiais indispensáveis ção, de atuação contínua e radiante, que é 
ao desempenho de sua_s nobres atribuiçQ~. _ aquele referente à cultura A minha proposição 

Por conseguinte, ikntar da tributação os estipula a criação de um Palácio da Cultura 
produtos industrializados necessários a tais n_o Distrito Federal, para abrigar as instituições 
atividades, propiciando sua aquisição de for- Cul.turais,..as inúmeras entidades que aqui mili
ma menos onerosa, contribuirá, de forma de- tam e que não têm sede própria, contribuindo 
cisiva, para assegurar à população do País, de maneira decisiva para o aprimoramento 
maior segurança e amparo, quando s_e _fizer intelectual e, ipso factO, social da nossa coleli
necessária a ação dos valorosos "soldad-os do~ vidade. Inclusive iniciei, através da televisão, 
fogo", como são conhecidos os bombeiros. um trabalho ·d~ _suporte a essa proposição e 

a essa dotação já inserta no_ Orçamento_~ soJ.i
citei ao Governo do Distrito Federal que se 
movimentasse no Sentido da aquisição _do ter
reno compatível, para que fosse edificada em 
Brasília não _uma simples Casa da Cultura, mas 
um verdadeiro Palácio da Cultura que pudesse 
agregar as inúmeras associações que aqui mi
litam, os inúmeros organismos que, no campo 
da liter~tura~ da c:iência. da música, da pintura, 
das_atividades artísticas em geral, e_até_ cientí
ficas, que vivem desarvoJ;;,dos, se reunindo 
nas _casas de uns e de outros, num desamparo 
que não se justifica e que precisa ser conferido 
e referendado pelos órgãos competentes da 
cultura bras[eira, 

E quero dar ciência à Casa de que, somente 
no início do meu apelo feitO na televisão, atraw 
vés do programa, na 1V CapitaL do Jornalista 
Paulo Cruz, recebi uma relação de entidades 
que funcionam em Brasilia, a começar pela 
Academia de Letras de Brasília; Academia Bra~ 
siliense de Letras; Academia de letras e Mú
sica do Brasil; Academia Maçónica de Letras; 
Academia Taguatinguense de Letras; Associa
ção de Imprensa de Brasília; Associação de 
hnprensa do Distrito Federal; Associação Na
cional de Escritores; Associação de Quadri
nhos e Humor; Câmara do üVro do Brasil Cen
tral; Casa do Poeta Brasileiro.Seção- de Br~
silia; Qube Ute"ráriO de Brasília; Clube de Poe
siã e Cn'UCa; Movimento Poético N~cional: Pró~ 
Arte de Brasília; Elos Oub~_ de Brasilia; Sindi
cato de Escritores -de Brasília; Sociedade de 
Cultura Latina; União Brasaeira de Trovadores; 
Sociedade Beethoven de Brasília; Sociedade 
Chopi~ Associàção Ópera de Brasília;- AssaR 
ciação Cultural Brasil-Portugal; Federação Na
ciOnal do Índio; Centro-Cultural da Região 
Oeste; Fundação Brasileira de Teatro;-·Grupo 
"A partir daquele dia" e outros organismos 
que estão chegando pouco a pouco. Cada 
um deles reunindo no seu bojo nomes expres~ 
sivos, figuras marcantes da arte, não em nú
mero reduzido, mas em número exuber~nt_e, 
em número marcante, quantitativo e expres· 
sivo, e que dão uma idéia de que essa propo
siçã-o cultural é útil e capaz de influir no apri
moramento cultural não somente do Distrito 
Federal, como também de toda a civilização 
brasileira. 

Ontem mesmo ouvimos aqui, numa oração 
brilhante, o nobre Senador Maurício Correa, 
quando apresentou proposição dispondo so
bre o exercício dos direitos culturais, os incenR 
tivos à _cultura, a proteção à cultura brasileira 
e outras providências. Uma proposiÇão das 
mais salutares, enfocando, inclusive, um as
pecto que chega a ser doloroso: o da sujeição 
cultural brasileira ao poder financeiro e cultural 
do exterior, em que não vemos apresentação 
de autores nadonats e, sim, observamos de 
quando em quando, esporadicamente, a apa
rição de um ou outro compositor brasileiro, 
de um ou outro autor de histórias 'em quadri
nhos brasileiro e. dificilmente. observamos 
também o surgimento de trabalhos, por exem
plo, não somente na área do cinema, como 
também na área do desenho e da música, 
de produções artlsticas provenientes de países 
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que não sejam estritamente engajados no sis
tema norte-americano, principalmente. 

Ora, Sr. Presidente e eminentes Srs. Sena
dores, é doloroso quando observamOs, ao li
gar urna estação de rádio, a quantidade de 
ritmos, a importação de uma cultura aliení
gena, que não é a nossa, e, muitas vezes, com 
conseqüências negativas, prejudlclafs, ao nos
so povo, especialmente à nossa juventude. 

Palestrando outro dia com um cidadão que 
é especialista - Um cidadão gaúcho - em 
um tipo de ginástica melódica em que ele 
aproveita, inclusive, determinados ritmos, ele 
me disse que- não entendi bem a explicação 
-, por exemplo, o ritmo· do 'rock, que ê um 
dos preferidos pela nossa juventude, induz, 
não sei por que circunstâncias, aqueJes que 
o praticam a um consumo de tóxicos que 
vem à redundar em verdadeira convulsão so
cial. EnquantO falava ele que o frevo, que é 
wn ritmo brasileiro, talvez com as suas raízes 
e nascentes na própria África, é um ritmo sau
dável, capaz de beneficiar a juventude e de 
escoimar do subconsciente e da mente da
quelesjovens que estão ainda naquele periodo 
que Sampaio Dó ria chamaria de a plasticidade 
das idéias -quando as idéias estão na fase 
de elal:!oração, como se fosse ainda um terre
no aluviônico em fase de formação e não sedi
menta do naquela tenacidade de que fala o 
mesmo Sampaio Dória, através do seu livro 
de psicologia - faz com que essa juventude 
parta para práticas que não são as mais salu
tares. 

Na ocasião me foi dfto até que alguém pre
tendeu denominar Brasília de a "Capital do 
rock" e ele asseverou, este especializado, que 
não atribuíssem à Capital do Brasil, a maís 
modema e a mais bela cidade do mundo, 
não lhe atribuíssem o título de "Capital do 
rocK' porque isso significaria, também, o título 
de a "Capital do tóxico", capitulo amplo, aber
to para o estudo dos psicólogos, para análise 
dos médicos e entendedores da matéria, e 
também para o refletor analítico dos Srs. Parla
mentares e legisladores, que, sem dúvida ne
nhuma, precisam tomar conhecimento e de
vem tomar conhecimento, e conhecimento to
mam, certamente, pela sua capacidade, pela 
sua lucidez e pelo raciocínio que os impul
sionou até esta Casa, de fatos dessa natureza, 
que têm realmente um reflexo nas gerações 
futuras que vão constituir este imenso País, 
parcela grande da grande Humanidade. 

Por isso, Sr. Presidente, aplaudi e achei bo
nito quando o Sr. Senador Maurido Correa, 
velho companheiro de reuniões nacionalistas 
no Rio de Janeiro, onde_ quantas vezes, inclu
sive na Associação Brasileira de lmprensa, reu
nidos aqueles patriotas que sonhavam com 
o bem-estar da nossa gente e a aplicação justi
ceira_das leis e dos princípios sociais capazes 
de impedir que o sofrimento e a miséria fos
sem um apanágio e até um estudante esfarra
pado da grande maioria da população, se 
agregavam, se reuniam, em busca de solu
ções nacionalistas, quando batalhávamos sem 
ódio e sem rancor, sans peur et SIJJ1s reproche, 
se me permitem os franCeses ou francesistas 
que me ouvem, pata que caminhássemos na- -

quela trilha de justicialidade que tem a sua 
origem na própria filosofia cristã, e que é, sem ' 
dúvida, pregada por todos os homens bem 
intencionados deste Pais, espalhados, inclu
sive, nos setores de maior expressão do meio 
cultural. · 

Por esta razáo,_Srs. Senadores, é que estou 
manifestando, fazendo estes comentários, pa
ra que esta Casa receba com a qlaJor serie
dade, mas não a seriedade sinistra dos pessi
místas, dos vingativos, dos recalcados, mas 
a seriedade honrada dos homens de bom co
ração, daqueles que representam o lado trans
lúcido da vida, otlmista e favorável a um bem
estar coletivo que possa contribuir para o aper
feiçoamento espiritual; que receba esta propo
sição e com· ela colabore. E ao Governo do 
Distrito Federal, em especialidade, para que 
procure contribuir, a fim de que esse Palácio 
de Cultura, que graças à minha iniciativa, gra
ças a este pequeno pontapé inicial, graças a 
essa dotaç!o de trinta milhões destinada a 
estudos, projetes e obras que logramos depo~ 
sitar na terra do planalto, venha a se constituir 
no início de um caminho capaz de atender 
à carência e ao aperfeiçoamento intelectual, 
cultural, da nossa terra, da nossa gente, .do 
nosso povo. 

E aSsim, pouco a pouco, atravéS da ciência 
e da_ arte~ através do exame dgs_ _pro~lemas 
difice1s que acometem o ser humano- e, ao 
mesmo tempo, da sua metafiSica, ·análise e 
apreciação nos filamentos da maior sensibi
lidade e espiritualidade, possamos ir, coletiva~ 
mente, ombro a ombro, todos unidos, solidá
rios, chegar à luz no fm do túnel, ao dealbar 
da claridade e do aperfeiçoamento, dentro .da 
escuridão das dificuldades materiais, e obter
mos, sem dúvida, leis desse tipo, ajuda aos 
meios culturais, aperfeiçoamento sem depen
dência, para que o nosso País seja Brasil, que 
a nossa cultura seja nossa e a humanidade 
caminhe para rumos sadios, porque rumos 
sadios é o ideal da própria humanidade. 

Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

Onde se lê: 

... 164.000 a 173.355 MHz, ... 

Leia-se: 

... 164.600 a 173.355 MHz, ... 

Na página n~ 4171, 2' coluna, na leitura do 
Requerimento n9 429, de 1989, nas assina
turas dos Srs. S~nadores: 

Onde se lê: 

REQQERJMENTO N• 429, DE 1989 

Nos termos do art. 160 do Regimento Inter
no, requeremos que o tempo' dos oradores 
do Expedie_~e da sessão de 2 de outubro vin
douro seja dedicado à homenagem do Dia 
Nacional do Vereador, previsto na Lei n? 7.212, 
de 20 de julho de I 964. 

Sala das Sessões, 23 dê agosto de- 1989. 
-Senador João Castelo, Mauro Borges. Antô
nio Luiz Maya, Odacir Soares, Carlos Chlaie/li, 
Mauro Benevides. 

Leia-se: 

REQaERIMENTO N• 429, DE 1989 

Nos termos do art 160 do Regimento Inter
no, requeremos que o tempo dos oradores 
do Expediente da sessão de 2 de outubro vin~ 
douro seja dedicado à homenagem do Dia 
Nacional do Vereador, previsto na Lei n9 7.212, 
de 20 de julho de 1984. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1989. 
-Senadores João Castelo, Francisco RoDem
berg, Mauro Borges, Antônio Luiz Maya, Oda
cir Soares. Carlos Chiare/li e Ma:uro Benevldes 

ATO DO PRESIDENTE N• 227, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
corripetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Corrtissão Diretoria n9 2, de 4 de abril de-
1973. e tendo em vista o que conSta do Pro-
cesso n• 012.471/89-5. 

ATA DA 116• SESSÃO, EM Resolve aposentar, voluntariamente, Félix 
23 DE AGOSTO DE 1989 Antônio Orro, Técnico Legislativo, Classe "Es-

(PUBUCADA Nb ÕCN (SE_çÃO 11 _ DE_ pedal", Referência NS 25, do Quadfo Perma-
24--8-89) · nerite do Senado Federal, ocupante do cargo 

R tifl ~ em comissão de Diretor da Subsecretaria de 
-e caçoes ServiÇOs GerafS, código SF-DAS~ 1 01.3, nos 

Napáginan9 4121,2•coluna,nanumeração termos do artigo 40, inciso III, alínea "ã'·~-da 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de Constituição da República Federativa doBra-
1 989; sil, combinados com os artigos 428, inciso 

Onde se lê: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N• 15, DE 1979 

(N• 53/89, na Câmara dos Deputados} 

L.e:iJl·se: 

ll, 429, inciso l, 430, inciso V, 437, 414, § 4•, 
, e 416 inciSos I e fr dã Resolução SF_nç 58, 
de 1972; artigo 3'~ da Resolução SF n9 13, 
de 1985; _artigo 29 da Resolução SF n9 182, 
de 1987; artigo 59 da ResoJução SF n9 155, 
de 1988; artigo 39, do Decreto-Lei ri"' 2204~ 
de 1984, combinado -com a Lei n9 7.338, de 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO !965, e artigo 2•, § 2•, da Lei N• 6.323, de 
N9 15, DE 1989 ~ 14 de abril de 1976, alterada pelo Decreto-Lei 

(N• 52/89, na Câmara dos Deputados) N~ 2270, de 1965, e2.365,.de !987, aplicada 
Nas mesmas pllgina e coluna, na ementa- no Senado Federal pela Resolução SF rf. 21, 

e no art. 1"' do mesmo projeto,_ de 1980, e modificada pe~as Resoluções SF 
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n' 7 e 15, de 1987, e 198, de i9S8, com 
proventos integrais, correspondentes ao ven
cimento do cargo efetivo, observado o dispas· 
to no artigo 37, inciso Xl, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1989. 
- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 228, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
de sua competência regimenta] e regulamen
tar, e ç:Ie conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Díretora n9 2, de 1973, resolve 
exonerar, a pedido, Uka Maria Barriga Sa1eh, 
Adjunto Legislativo, Classe Especial, Referên
da NS-19, do Quadro Permanente, do cargo 
em comissão de Diretora da Subsecretaria de 
Expediente, código SF-DAS-101.3, do Qua
dro Pennanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 229, DE 1989 

O Presidente do Senado federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada_ pelo Ato 
da Comfssão Diretora no 2, de 1973, resolve 
nomear Gessi Geisa Goru:aga, Adjunto Légis
lativo, Oasse Especial, Referência NS-19, -do 
Quadro Permanente, para exercer o cargo em 
comissão de Diretora da Subsecretaria do Ex
pediente, código SF-DAS-101.3, do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 

25• Reunião (Ordinária), realizada 
em 6 de setembro de 1989 

As onze horas e quarenta e cinco minutos 
do dia seis de setembro de hum mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Presidência, reúne-se a Com[ssão Diretora 
do Senado Federal, com a presença dos Exce
lentíssimos Senhores Senadores Nelson Car
neiro, Presidente; Alexandre Costa, Segundo 
Vice-Presidente; Divaldo Suruagy, Segundo 
Secretário; Nabor Júnior e Aureo Mello, Su
plentes. Deixam de comparecer, com causa 
justificada, os Excelentíssimos Senhores Se
nadores [ram Saraiva, Primeiro Vice-Presiden
te; Mendes Canale, Primeiro Secretário; Pom
peu de Sousa, Terceiro Secretário, e Lourem
berg Nunes Rocha, Quatro Secretário. 

O Senhor Presidente declara aberta a reu
níão e leva à consideração dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Requerimento n9 450, de 1989, do Se
nhor Senador Dirceu Carneiro para que sejam 
solicitadas ao Ministério da Agricultura, nos 

termos regimentais, informações atinentes ao 
.Incra, órgão subordinado àquele Ministério. 

Após debatido, é o requerimento aprovado 
e encaminhado à Secretaria Geral da Mesa 
para inclusão em Ordem do Dia. 

b) ProjetodeResoluçãon92,de 1989,apre
sentado pela Comissão Diretora, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado F e· 
dera!, aprovado pela Resolução na 58, de 1972, 
nas partes referentes à Secretaria de Doeu· 
mentação e Informação. 

Após exame do Projeto, é designado o Se
nhor Senador Iram Saraiva para reexaminá-lo. 

c) Projeto de Criação da Sala do Aposen
tado do Senado Federal, proposto pela Assefe. 

Examinado pela Comissão, é a matéria 
aprovada. Sua implementação, porém, fica 
para ser atendida oportunamente. 

d) Ofido da Associação Brasileira de Aci· 
dentados no Trânsito, solicitando a concessão 
de uma passagem aérea no trecho Brasília/· 
5ao Paulo/BrasUia. 

Em face das limitações orçamentárias, a 
Comissão decide que o Senhor Presidente irá 
oficiar ao Ministério da Aeronáutica solicitando 
a passagem através do Correio Aéreo Nacional 
-CAN. 

e) Expediente do Senhor Senador Dirceu 
Carneiro encaminhando pedido de reconsi
deração apresentado pelo servidor Manoel 
Joacir Pereira Bernardino, incurso em proces
so administrativo, em fase de conclusão. 

Debatida a matéria, é designado Relator o 
Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha. 

I) Oficio do Presidente do Sindilegis solici· 
tando da Douta Comissão DfretOra que deter
mine a alocaçao da totalidade das vagas exis· 
tentes em 31 de agosto à Ascensão Funcional, 
vagas essas a serem preenchidas na ordem 
de classificação no Processo Seletivo Interno. 

A Comissão, após examinar o assunto, .deci· 
de pelo envio do Ofício à consideração do 
Senhor Primeiro-Secretário. 

g) -Carta 4o Dr. Celso Peçanha, em que soli
cita ao Presidente do Senado FederaJ a tira· 
gem de 4.000 exemplares do livro "Nao Peça· 
nha e a Revolução Brasileira" a ser doada à 
Apoe, de Campos, Rio de Janeiro. 

Ã Comissão, por falta de recursos no pre
sente Orçamento, decide que nãO pode aten
der à solicitação. A mesma decisão é tomada 
com relaçáo aos pleitos. 

h) Do Representante do Programa das Na
ções (,[nidas para o Desenvolvimento do Bra
sil, que pretendia ter os resultados do Semi
nário sobre "Políticas de Desenvolvimento pa· 
ra a Década de Noventa" editados pelo Cegraf. 

i) Da entidade Semprel S/ A, que pretendia 
çpmerc'ªUU3r o Anuário Parlamentar Brasileiro 
-AnollL 

j} Carta do Oube Ideal da Terceira Idade, 
de Níierói-RJ, solicitando ajuda na confec
ção de formulários e fichas. 

DiscUtido o assunto, ã Comissão de-~id~ ~fi~
ciar à entidade a saber quais as necessidade~ 
em termos de tiragem e modelos a serem 
impressos. 

k) Expediente do Uder do PMDB, Senador 
Ronan Tito, sobre a renovação da permissão 
de impressão da revista Wvêncfa, órgão da 
Irmandade de Alcoólicos Anónimos no Brasil. 

A Comissão aprova a matéria e a encarfii:Oha 
ao Cegraf. 

. . 
/) Carta dã Fundação Casa de-Ruí Bari;Josa 

solicitando o interesse do Senado Federal i)âra 
a publicação da coleção "O Pensamento k1_eo
lógico e o Congresso Nacional na IV Jt~ú;~ 
blica", em conjunto com a entidade, dehtto 
do convénio que mantêm. -.-0: 

Após a discussão, a Comissão decide~ 
o Senador Divaldo Suruagy deverá apresentai' 
um parecer sobre a matéria. 

m) Projeto de Ato da Comissão D 
que "dispõe sobre a concessao de 
aéreas aos Senadores, _e_ dá outras pr 
das'*. 

A Comissáo decide encaminhar cópia do 
Projeto e dos Atas anteriores sobre o assunto 
a todos os seus membros para exame e poste
rtor deliberaçãO. 

n) Processos de Movimentação de Servidor 
(PMS). 

A Comissão delegou ao Senhor Presidente 
a decisão sobre os Processos de Movimen-
tação de Servidor (PMS) que se encoritrlril 
em seu gabinete. 

Em seguida, o Senhor Presidente com~rca 
aos presentes a solenidade, no próximo dfa 
12 de setembro, do sesquicentenário de nasci
mento de Machado de Assis. Diz, ainda, que 
o livro editado será vendido aos interessados 
e propõe sejãm as edições do Senado Federal 
vendidas através dos convên!os com as distri~ 
buidoras de livros e pela Subsecretaria de Edi
ções Técnicas. Isto porque, em face das difi
culdades financeiras, não há possibilidade de 
doações, pois os custos são bastante síghili-
cativos no orçamento do Cegraf. -

Por fim, o Senhor Pre,sjdente concede i~~ 
lavra ao Senhor Senador Nabor Júnior que 
apresenta parecer sobre o processo de demis
são do serv:idor Osvaldo Palheiros Viana Filho. 

Debatido, é O parecer aprovado, e autori
zada a demissão por abandono de emptegõ. 

Nada mais havendo a tratar, às treze horas 
e trinta minutos, o Senhor Presidente declara 
e'"!cerrados os trabalhos, pelo que eu, José 
Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Co
missão Diretora, lavrei a presente Ata que,-de
pois de assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. -=---: 

Sala da Comissão Diretora, 6 de seterribC:o 
de 1989. -Senador Nelson Carnefio, Pft!sí. 
dente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 129• SESSÃO, EM 13 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIEf'ITE 

1.2.1 -Comunicação da Presldên 
da 

Referente ao tempo destinado aos ora· 
do~s do Expediente da pres~nte sessª-o, 
que· será dedicado a homenagear a Bfcen· 
tenário dos Direitos Humanos · 

Oradores: 

SENIIDOR AU>1JR GABRIEL 
SENADOR !RAP(JAN Ca5TA JÚNIOR 
SENADOR SEVERO GOMES 
O SR. PRESIDENTE ffiW\1 S4RNVA -

Fala associativa em nome da Mesa. 

1.2.2 -Mensagens, do Senhor Prew 
oldente da RepúbHca 

-N• 184/89 (n• 504/89, na origem); 
restituindo autógrafo de projeto de lei san
cionado. 

-N•185/89 (n• 515/89, na origem) re
ferente à escolha do Sr. Sergio Damasceno 
Vieira, Embaixador do Brasil junto à-Fede
ração da Ma1ásia, para, curryulativarnente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao ~tanato de Brune! Darussalam. 

-N•186/89 (n• 516/89, na origem), te
fen;Qte __ à escolha do Sr~ Lu_i~ felpe _<je La. 
Tõrre Benitez Teixeira Soares, Embaixador · 

SUMÁRIO 
do Brasil junto ãRepública do Quénia, para 
C1Jmula'tivamente, exercer a função de 
Emabaixadõr do Brasil junto à RepúbliCa 
de_ Uganda. 

__ - N9 187/89 (n~ 509/89, na origem), re- · 
·ferente à escolha do nome do Tenente
Brigadeiro-do--Ar Cherublm Rosa Filho pa
ra exercer o cargo de Ministro do superiot 
Tribunal Militar na vaga que se abrirá, em 
novembro vindouro, com a aposentadOria 
compulsória do Sr. Ministro Tenente-Bri
gadeiro-do-Ar Antonio Geraldo Peixoto. 

--t.z~- Pareceres 

Referente às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei -da Câmara n~ 33, de 
1988 (n' 5. 775-B, de 1985, na Casa de 
origem) que considera penosa, para efeito 
de concessão de aposentadoria especial 
aos 25 anos ·de serviço a atividade profiS
sional de telefonista. 

-Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 
46, de 1989 (Oficio n' 522, de 1989; n' 
3789-P, na origem), que altera a redação 
do artigo 29 da Lei n? 2, de 30 de novem~ro 
de 1988, e dá outras providências. 

1.2.4 - Awloo do Ministro-Chefe do 
Gabinete Clvll da Presidência da Re
púbUca. 

- N9 '563/89, encaminhando esclareci· 
mentes da Secretaria de Assessoramento 
da Defesa Nacional sobre os quesitos 
constantes do Requerimento Jl9 382, de 
1986, de autoria do Senador Enéas Faria. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 267/89, 
de ~utoria do Senador Lavosier Maia, que 
regulamenta o inciso LXXVI, do art. 59 d!l 
Constituição Brasileira, que ben~fida as 
pessoas consiçleradas pobres. 

-ProjetO de Lei do Senado n9 268/89, 
de autoria do Senador Iram Saraiva, que 
regulamenta o inciso XXI do artigo 79 da 
Cortstitulção. · 

-Projeto de Lei do Senado IT' 269/89, 
de autoria do Senador Ronan Tito, que 
ç::na o Adicional de Tarifa Aeroportuária e 
dá outras pr~vldências. 

-Projeto de Lei do Senado no 270/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
alter~_.a redação do § ~ do artigo 59 da 
Lei n' 7.797, de 10 de julho de 1989, que 
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e dá outras providências. 

1.2.6- Leitura de Proposta de 
Emenda à Constituição 

-N9 3, de 1989, que acrescenta pará
grafo ao arl 159 e altera a redação do 
inciso TI do art 161 da Constituição Fede
ral, justificada oralmente da tribuna pelo 
autor. 

1.2.7 - Ofidoo 
- N9 31/89-GAB, do Governador doEs

tado de Roraima, solicitando prorrogação 
até 30 de setembro do prazo c-oncedido' 
para ó ·Estado de Roraima, encaminhar a 
esta 'Cà:sa o seu Projeto de Lei de Orça-. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Gentl do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORLAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

mento para 1990, para fins de apreciação 
e aprovação. Deferido. 

- N ... 300/a9, da Deputãda Mârcta Ku
bltschek. solicitando a retirada de antepro
jetos de sua autoria, sobre regularização 
dos condomínios rurais no Distrito Fede
ral 

1.2.8- Comunicações 

-Da üderança do PMDB, de substi
tuição de membros em comissões perma
nentes. 

-Da Uderança do PFL. de substituição 
de membro em comissão permanente. 

1.2.9- Requerimentos 

N7 467/89, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem, solicitando da Petrobrás, por In
termédio do Ministério da.s Minas e Ener
gia, informações que mericíona. 

- N95 468 a 472/89, de autoria dos Srs. 
&madores_ João Calmon, Raimundo Ura, 
Irapuan Costa Júnior, Od Sabóia de Carva
lho e José Agripino, solicitando licença pa
ra se afastarem dos trabalhos da Casa. 

- N<~ 473/89, de autoria do Senador Má
rio CoVas, solicitando licença para o trato 
de interesses particulares,. a partir do dia 
13 de setembro em curso até o dia 11 
de janeiro de 1990. Aprovado. 

- NP 474/89, de autoria do Senador 
Mauro Benevides, solicitando dispensa de 
interstício e prêviã distribuição de avu1sos 
para o Projeto de Lei do DF n' 46, de 1989, 
de iniciativa do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal. Aprovado. 

-N9 475/89, áe-autoria-dos-Senadcli-es 
Ronan Tito e Márcio Lacerda, de urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n9 217/89, 
que faculta a dedução de despesas médi
cas e hospitalares em um dos meses se
guintes ao correspondente pagamento, 
para fins de determinação mensa1 da base 
de cálculo do imposto de renda das pes
soas físicas. 

- N~ 476/89, de urgência para o Projeto 
de Resoluç-ão n" 47, de 1989, que dispõe 
sobre ás justificações de ausência às ses-
sões nas hipóteses que menciona. 

EXPEDIENTE 
CEIIITIIO GIIÃFICO DO SEIIIADO L'EDEIIIAI. 

~DO COIIKJIIEIISO IIIACIONAL 
lmptesso sob a responubd~de da Mesa do Senado Fedef•l 

ASSINATURAS 

Semestral ···························-····················· N0$17,04 

Exemplar Awlso ................ - ................ - ..... - NCz$ 0,11 

Twagem: 2.200-exemplares. 

-N" 4 77/89, de urgência para a Mensa
gem" MSF- I 75/89, que submete à aprova
ção do Senado Federal, autorização para 
o Governo do Estado de São Paulo con
tratar operação de crédito externo, no valor 
de (JS$ 24,007,588.00 (vinte e quatro mi· 
lhões, sete mil, quinhentos e oitenta e oito 
doláres), destinada ao financiamento da 
importação de bens e serviços de alta tec-
nologia, de origem norte-americana. 

1.2.10- Comunicações da Presi
dência 

-Término do prazo para interposição 
de recurso no sentido de inclus3o em Or
dem do Dia dos seguintes projetes de lei 
apreciados _conclusivamente peJas comis
sões técnicas: 

-'""Projeto de Lei do Senado n~ 81/88, 
que dispõe sobre a aplicação de recursos 
do fundo de investimentos da Amazônia
Finam, e dá outras providências. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado rf' 103/88, 
que dispõe sobre o ensino das modali
dades esportivas de lutas e disciplina sua 
prática em c1ubes, aca,demias e estabeleci
mentos -congêneres. A Ornara dos Depu
tados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 110/88, 
que dispõe sobre o depósito legal de publi
cações, na Biblioteca Nacional, e dá outras 
providências. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado nq 11189, 
que institui o Dia Nacional do Doador de 
Órgãos. A C/Jmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 30/89, 
que dispõe sobre a gratificaçãó natalina 
do aposentado e pensionista, e dá outras 
providências. À C3mara dos Deputados. 

- keçebimento do Ofício n" SJ24, de 
1989 (n9 2.106/89, na origem), do Gover
nador do Estado de Minas Gerais, solid
tando autorização do Senado Federal, para 
que aquele Estado possa realizar operação 
de crédito que menciona, para os fins que 
especifica. 

-Deferimentos dos Requerimentos n95 
465 e 466/89, lidos em sessãO anteri~. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Proposta de Emenda à Constitl,jiçãõ rf 
I, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores senadores, 
que altera os praZos estabelecidos no § 
69 do art 14, para desincompatibilização 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do DF n9 38, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, qite cria a Secretaria do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providêndas. Aprovado. À Comissão Dire
tora para redação final. 

Projeto de Lei do _ $enado n9 163, de 
I 989- Complementar, de autoria do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que 
define, na forma da alfnea a do inciso X 
do art 155, da Constituição Federal, os 
produtos semi-elaborados que podem ser 
tributados pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, 
Aprovado com emendas. À Comissão Di
retora para redação fmal. 

Projeto de Resolução n9 55, de_ I 989, 
que autoriza a Companhia do Metropoli
tano de ~ão Paulo a conifcrtar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados novos, a 1.135. 757,94 BTN, jun
to à Caixa Económica Federal. Aprovado. 
À Comissão Diretora para redação fmal 

Projeto de Lei dQ DF n~ 33, de "I 989, 
de inidativa do Oovemador do Distrito Fe
deral, que cria, no Quadro de Pessoa] do 
Distrito Federal, a carreiraApoiÔ às Ativida
des Jurídicas e dá outras providências. 
Aprovado com emenda. À Comissão Dire
tora para redação final. 

Projeto de Lei do DF n~ 35, de 1989, 
de iniciativa do Governador d9 Distrito Fe· 
deral, que altera denominações de wúda· 
des orgânicas da Secretaria de Segurança 
Pública, e dá outras providências. Apro
vado_ substitutivo, liClJTJdo prejudicado o 
projeto. À Co~issão Diretora para redigir 
o vencido para o turno suplementar. 
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Projeto de Lei do DF n' 36, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que dispõe sobre o tombamento,' 
pelo Qistrito Federal, de bens de valor cul
tural. Aprovado com emendas. À Comis
são Diretora para redação final. 

Projeto de Lei do DF n' 40, de 1989, 
de iniciativa do Governador do Disbito Fe
deral, que autoriza contratar operaç!io de 
crédito. Aprovado com emendas após usa
rem da pafawa os Srs. Maurfcfo Corréa., 
Mauro Benevides, Jamil Haddad. Jutahy 
Magalhães e Marconr:Jes Oadelha. À Có
mlssJo Diretora para redaç&J finêll.. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de Resolução n9 47/89, ern 
regime de urgência nos tennos do Reque
rimento no 476/89, lido nO Expediente da 
presente sessão. Aprovado nos termos de 
substitutivo, ap6s pareceres das comis
sões competentes, tendo usado da plJ]avra 
o Sr. JamU Haddad A Comissão Diretora 
para redigir o vencido para o turno suple
mentar. 

Redação fmal do Projeto de Resolução 
n<? 47/89, em regime de urgência. Apro
vada. À promulgação. 

-Mensagem n<? 175/89, em regime de 
urgência, nos tennos do Requerimento n9 
477/89,1ido no Expediente. Aprovada nos 
tennos do Projeto de Resolução nP 56/89, 
após parecer da comissão competente, 
tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Mar 

ga/hães eJamil Haddad. A Comissão Dire~ 
tora para redação final. 

Redaç'ão final do Projeto de Resolução 
n9 56/89, em regime de urgência. Apro
vada. À promu1gaçãor. 

- Redações finais dos Projetas de Lei 
do Dfn" 33, 36, 38 e 40, de 1989, aprecia
dos na Ordem· do Dia da presente sessão. 
Aprovadas nos termos dos RequetiriJentos 
n~ 478 a 481189, respectfvamente. À san
ção do Governador do Distrito Federal. 

-Redação final do Projeto de Resolu-
- Ção n9 -55/89, apreciadO na Ordem do Dia. 

Aprovadil nos tennos do Requerimento n? 
482189.À promulgação. .. . 

-Requerimentos n"" 468 a 472, lidos 
no Expediente da presente sessão.Aprova
dos,. após pareceres da comissõo compe
tentes. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD- Análise 
do quadro sucessório presidencial 

SENADOR MÁRIO M1b>Í - EdftodOJ do 
Jornal doBrasU, sob o titulo '"Dia do Analfa
beto". 

SENADOR NABOR JÚNIOR - Racio
namento de energia na cidade de Rio Bran-
·co-AC. · 

SE1YADOR ODAak SOARE$- Onlfi. 
cação do regimejuridico e sistema de car
reira do funcionário público. 

SEJYADOR LO(JREMBERO NUNES 
ROCHA - Gravidade da situação da agri
cultura brasileira 

SENADOR LOORIVALBAPTISTA -Im-
plantação do ensino superior pago. -

SENADOR LA VO!SIER M4ú1 - Defesa 
da Petroórás. 

SENADOR JAM/L HADDAD- Sesquí
centenário do nascimento de Machado de 
Assis. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Re
cuperação do porto de. Laguna-Se. 

SENADOR CARLOS PATROC!N!O
Decreto de criação da ZPE de Araguaí· 
na-TO. ·· ·· 

1.3.3 - Comunicação da Presldên· 
ela 

- Desighação .da comissão para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 2, de 1989, que modifica 
o § Y do art 49 do Aro das DisposiçõeS 
Constitucionais, Transitórias. 

1.3A-Des.lgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 -ATO DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL N' 23Q/89 

3 -MESA DIRETORA 

·4-lipfRES E VICE-LIDERES DE 
PAR11DOS 

!,i- <:OMPOSIÇÃO DE COM.IS
SOES PERMANENIES 

Ata da 129"' Sessão, em 13 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs- Nelson Carneiro, Iram Saraiva 

ÀS 14 HORAS E 30 MJN(JTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADOREs: 

Mário Maia -Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres -Aureo Mello- Oda
cir Soares -O lavo Pires -Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio-Anto
nio Lu!z Maya - Alexandre Costa - Chagas 
Rodrigues- Afonso Sancho- Mauro Bene
vides- Lavoisier Maia- Marcondes GadeHla 
- Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney 
Maranhão -Albano Franco- Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana 
-Jutahy MagalhãeS -José Ignádo Ferreira 
- Gersdfl Camata ...:....-João CaJmon - Jarru1 
Haddad·--- Nelson Carneiro- Ronan Tito
Severo Gomes ~ Iram Saraiva - Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira F'llho_ 
- Roberto Campos - Márcio Lacerda -
Mendes Canale - Wilson Martins - Leite 

Antônio Luiz Maya e Áureo MeDo 

Chaves - Gomes Carvalho -_José Richa -
Joige Borrihausen- Dirceu Cameiro-Man
sueto de Lavor - Teotónio Vilela Filho -
Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
-Mauricio Corrêa- Meira Fllho - Roberto 
Campos -Márcio Lacerda-Mendes <:anale 
_.:,... Wilson Martins - Leite Chaves - Gomes 
Carvalho -Jorge Bomhausen- Dirceu Car
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luíz Maya) 
- a lista de presença acusa o compareci
mento de 47 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

5Qb a proteção de Deus, iniciamos nossos 
'T:lbolbos. , 

O tempO destinad_o aos oradores do Expe
diente da presente sessão será dedicado a ho
menagear o Bicentenário da Dedaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, nos tennos 

do Requerimento n<? 398, de 1989, de autoria 
do no:bre Senador Severo Gomes e outros 
Srs. Senadores. · 

Na tribuna de honra, encontram-se Repre
sentantes das comi..Ulidades indígenas. 

Cóncedo a palavra, inicialmente, ao nobre 
Senador almir Gabriel. 

O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB - PA 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, neste ano de 1989, o 
Mundo comemora o Bicentenário da Rev9lu* 
ç:ão Francesa, sem dúvida o mais importante 
acontecimento político-social ocorrido na Eu
ropa até o irlício deste séculO. Ql.:le forneceu 
as matrizes para a fonnação do Estado moder
no. No fervor revolucionário, num país convul
sionado, com a Bastilha fumegante, a 26 de 
agosto_ de 1789, a Assembléia Nacional pro
dama a Dedaração dos Direitos do Homem 
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e do Cidadão, documento embebido das 
idéias iluministas, vibrante na emoção revolu
cionária, que iria renovar universalmente o Di
reito e a Política. De seus artigos surgiram 
doutrinas, instituições, modelos e realidades. 
Suas lições ainda hoje constróem estados e 
fundamentam movimentos sociais e revolu
ções populares. 

Inspirada na "Declaração de Independên
cia" dos Estados Unidos da América, a "Decla
ração dos Direitos do Homem e do Gdadão;, 
pode ser considerada a maior expressão juó
dlca do segu~do milênio, que, acima de qual
quer outra, consagrou-se entre todos os po
vos, infiuenciando, de maneira profunda, as 
1eglslaçbes e as consciências das nações con
temporâneas. Rousseau, Voltaire e Montes
quieu fizeram as bases filosóficas para o docu
mento que simbolizou a revolução burguesa. 
decapitou a Monarquia, sepultou o feudalis
mo, construiu o "catecismo da ordem nova". 
Mas, se é verdade que os princípios igualitários 
do Homem já haviam sido formulados pelos 
grandes pensadores daAntigüidade, temos de 
concordar que com Jean..Jacques Rousseau 
se sistematiza o pensamento universal sobre 
os Direitos Humanos. Foi ele quem discorreu, 
com sabedoria irrefutável, sobre a primazia 
dos direitos e das liberdades humanas, apre
sentando as soluções daras e corajosas, capa
zes de converter os espíritos e ensinar atitudes 
de mudança. As idéias de Rousseau habitam 
todas as Constituições democráticas de on
tem e de hoje, provando a consistência, a ver
dade de seu pensamento. 

Sr. Presidente, a 9 de julho de 1789, na 
Assembléia Nacional da França, tratava-se da 
necessidade da proclamação dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. Três projetas de Decla
ração constavam da pauta da sessão do dia 
19 de agosto, e um deles, de autoria do Padre 
Conde de Siegues, autor de um famoso livro 
- "Estudos sobre os Privilégios" - foi apro
vado. A adoção oficial pela Assembléia veio 
a 26 de agosto. A Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão compreende um 
preâmbu1o e dezessete artigos, e pretende de
finir, de modo perfeito e preciso, "os direitos 
naturais, inalienáveis, imprescritível e sagra
dos" do Homem e do Odadáo. 

"Os homemns nascem e permanecem li
vres e iguais em direitos" - enoncia o art 
1"' da Dedaração. A liberdade individual, a li
berdade de _expressão, a liberdade de cons
ciência, a segurança e a resistência à opressão 
foram proclamados "direitos naturais e im
prescritíveis". Mas a propriedade também foi 
considerada um direito "inviolável e sagrado", 
nos termos do art. 17. Neste ponto, o Histo~ 
riador A Manfred entende que a Declaraçao 
legitima "a desigualdade dos bens _e a explo
ração do não-possuidor pelo possuidor e, con
seqüentemente, do pobre pelo rico". Para o 
estudioso, "no século do despotismo e da ex
torsão feudais, o art. 17 não era somente diri
gido contra os não-possuidores, mas também 
contra os senhores feudais, isto é, pretendia 
defender a propriedad.e burguesa e campo
nesa contra possíveis atentados da aristocra
cia". Entretanto, Manfred reconhece a audácia 

desse manifesto da burguesia r~oludonária, 
ao proclamar a igualdade jurídica de todos 
os homens. a liberdade individual e o direito 
de resistência à opressão e julga que a Decla
ração teve um papel progressista, expressou 
"uma fé ardente no triunfo da liberdade", mes
mo ql.\ando a desigualdade de bens assegu
rava à burguesia melhores condições possí
veis para a exploração capitalista 

Por outro lado, Michel Péronnt, brilhante 
cíeritlsta social contemporâneo, fez. três leitu. 
ras da Declaração. A primeira seria uma leitura 
negativa e relativa ao passado: a Declaração 
destrói toda a base política e S<?cial do Antigo 
Regime. A segunda teria um sentido posltivo 
relativo à atualidade, ou seja, o reconhecimen
to de direítos e a especificação de liberdades; 
liberdade iill:fividual, liberdade de pensamento, 
de opinião (inclusive religiosa), Uberdade de 
expressão. E estabelecido o princípio da "so

. berania da nação", exprtrnindo-se pela "Lei", 
defmida como a manifestação da soberania· 
nacional e como uma garantia dos direitos 
do indivfduo contra o arbítrio. A Declaração 
estabelece o princípio da seprarção dos Pode
res, que, se violada, atinge os Direitos da Na
ção e os Direitos do HomeiTt. 

Finãlmente, segundo Péronnet, a "Decla
ração" prepara o futuro: ela é um verdaeiro 
programa legislativo, coloca princípios que é 
predso fazer passar para a realidade, revelados 
pelo uso dos verbos "poder~· e "dever": os 
limites à liberdade "só podeln ser determi
mtdos pela lei"; a lei "deve ser a mesma pãra 
todos"; a contnbuição "dev~ ser igualmente 
repartida entre todoS os cidadãos, em função 
de suas faculdades". Péronnet assim resume 
a "Declaração dos Direitos": 

'Texto circustanciaL programa legisla
tivo, definiçãp de princípios sagrados e 
naturais, superiores aos homens e aos 
g'ãvernos, válidos pã:ra todos oS lugares 
e sempre -_a Declaração dos Direitos 
é tudo Isso ao mesmo tempo". 

Notável é também a apreciaÇão sociológica 
ae-Geórges Lefebvre da Revolução Francesa. 
Quanto à Declaração, ele assinala que ela pre
cisa o essencial dos Direitos do Homem e 
dos Direitos da Nação, "com uma solfcftude 
pelo universal que ultrapassa singularmente 
o caráter empírico das liberdades inglesas pro
clamadas no século XVII", e da Guerra de Inde
pendência norte-americana~ que reivindicava 
o universalismo do direito natural, mas com 
certas restrições que limitavam o seu alcance. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao nos de~ 
bruçarmos sobre a DeclaraÇão dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, nos seus duzentos 
anos de vida, surgem reflexões, mormente de 
ordem histórica, localizando os seus princípios 
no tempo e no espaço, na França revolucio
nária dos girondinos e jacobinos, e, por outro 
lado, é fascinante acompanhar a sua trajetória, 
fe<;unda e acidentada, na vida do Direito e 
das nações. "O direito de fazer tudo o que 
não seja nocivo Q 9utrem" -eis c;:omo é-defi
nida a Uberdade. Esta se limita na liberdade 
dos o_utros. Trata-se da liberdade da pessoa, 

da liberdade individual, contra as acusações 
e arrestos arbitrários e pela presunção de ino
cência. Donos de suas pessoas, os homens 
podem falar e escrever, imprimir e publicar. 
Porém a manifestação de opiniões não pode 
ferir a ordem estabelecida pela lei, responden
do-se pelo abuso dessa liberdade. 

Os homens também são livres para adquirir 
e possuir: a propriedade é um direito natural 
imprescritfvel, inviolável e sagrado. A igualda
de, na Declaração, está ligada à liberdade, exi
gida pela burguesia contra a aristocracia, e 
pelos camponeses ante os senhores feudais. 
Eis a igualdade civil: a lei é a mesma para 
tqdos, todos os cidadãos são iguais aos olhos 
da lei; diginidades, cargos e empregos públi
cos são igualmente acessíveis ~ todos, sem 
distinção de nasç:imento. A utilidade comum, 
as virtudes e o talento fundam as distinções 
sociais. · 

Quanto aos direitos da nação, o Estado não 
constitui um ftm em si mesmo. A sua meta 
é zelar pelo gozo dos direitos dos cidadãos; 
se o Estado falha, os cidadãos resistirão à 
opressão. A nação é o conjunto dos_ cidadãos, 
é soberana. A lei é a expressão da vontade 
geral: todos os cidadãos, seja pessoalmente, 
seja pelos seus representantes, têm o direito 
de concorrer para a sua fonnação. Mesmo 
com a intenção de se dirigir a todos os povos, 
a Declaração não esconde a sua marca bur· 
guesa, da ideologia burguesa costurando cada 
palavra, cada mandamento. Mirabeau obser
vou a esse respeito a abundância de restrições, 
precauções e condições que limitam a liberda
de, apresentando "o homem atado pelo esta· 
do civil e não o homem livre por natureza". 
Contra o art 1 O da- Declaraçâo, que ordena." 
"Ninguém pode ser incomodado por causa 
das suas opiniões, mesmo religiosas, contanto 
que não pertube a ordem p(tblica estabelecida· 
pela lei", se insurgiram os jomanstas patriotaS, 
considemado-o um atentando à liberdade de 
~p_rensa. Loustalor es_creveu, então: 

"Esta condição é como uma correia 
que se distende ou aperta à vontade. Em, 
vão a opinião p6bllca a rejeitou; ela não 
servirá menos ao intrigante que chegar 
a um alto posto e desejar ali se manter; 
não se pàderá abrir os olhos dos concida
dãos acerca do que eles têm sido, do 
que têm feito, do que desejam fazer, sem 
que se denuncie que a ordem pública 
está sendo violada ... " 

Sr. Presidente, saudada em toda a França, 
amplamente divulgada e d~utida em toda 
Europa e América, a Declaração, quatro anos 
depois, em julho de 1793, era' ampliada e in· 
corporada à Constituição, admitida pela Con
venção Nacional e "aftxada no lugar das suas 
reWliões". O JuriSta e Profess6rJayme de Alta
vila compara os textos das duas declarações: 

"O primeiro retratava a alma revolucio
nária da França, num traço vigoroso, mas 
sem um exato movimento retilfneo; o se
gundo nos sellS 35 artigos de preâmbulo 
da ConstituiçãO Francesa, é um texto de 
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maior amplitude e de mais acwado pen~ 
sarnento social." 

Professor Mirkine-Guetzévitche resumiu: 

"A Dedara_ção de 1793 não seguiu o 
ousado projeto de Robespierre, mas esta~ 
beleceu alguns direitos socia[s e dispôs 
em seu art V -~"O fun da Sociedade 
é a felicidade comwn". 

A chamada "Consti_t~,~ição montanhesa n 

preserva algumas idéias dos jacobinos, do par
tido montanhês e dos sans-culottes. O ho
mem pode empenhar seus serviços, seu tem· 
po, mas não pode vender-se nem ser vendido: 
sua pessoa não é uma propriedade alienável". 
"A sociedade deve a subsistência aos cidadãos 
desafortunados, seja proporcionando-lhes tra
balho, seja assegurando os meios de existir 
àqueles que_ não estão em estado de traba
lhar". "A instrução é uma necessidade para 
todos. A sociedade deve favorecer com todo 
seu poder os progressos da razão pública e 
colocar a instrução ao alcance de todos os 
cidadãos ... " "Que todo indivíduo que usurpar 
a soberania seja, no ato morto pelos homens 
livres." "As funções públicas são essencial
mente temporárias: não podem ser conside
radas como distinções, nem como recompen~ 
sas, mas como deveres". "Quando o governo 
viola os direitos do povo, a insurreição é, para 
o povo e para cada porção do povo, o mais 
sagrado dos direitos e o mais indispensável 
dos deveres". 

Opondo-se à Constituição de 1793, -a do 
Ano 18 cassa muitos dos direitos sedais da 
Declaração, a ordem social é identificada com 
a "manutenção das propriedades", a liberdade 
ê definida negativamente, marca limites para 
a soberania, previne...se contra a "democracia 
direta enfim, expressa muito bem o desejo , 
de ordem social e polftica dos termidorianos. 

Percorrendo prestigiosamente o Dezenove, 
os preceitos da Declaração chegam até o sé
culo XX e vão exercer penetrante influência 
nas legislações .do Mundo. A maioria das 
Constituições modernas, após 1918, adotou, 
ln Jittera, os postulados mais culminantes da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cida
dão, principalmente este famoso inciso que 
se transformou enl preceito geral do Direito: 
.. La li dolt être la même pour teus". Uma via
gem rápida à história constitucional deste sé
culo nos informa que a Declaração de 1789 
teve influência determinante nos regimes jurí
dicos das Constituições dos seguintes países: 
Albânia, Alemanha, Estado Livre da Baviera, 
Estado da Renânia, Pais do Saxe, Áustria, Bél
gica, Bulgária, Fmlândia, França (as Consti
tuições de 1946 e de !958), Grécia, Portugal, 
Rornênla, Sarre, Suíça, TchecosJováquia, Tur
quia, União das Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, Iugoslávia, China, Índia e Japão. No Bra· 
sil,desdea Carta outorgada de 1824,osprincí
pios da Declaração de 1789 estão ora expres
sos claramente, ora latentes nas Uções da Filo
sofia do Direito e nos princípios do Direito 
Civil e Penal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, duzentos 
m:aos passados daquela ''noite memorável de -

26 de agosto", constatamos que o pronuncia
mento sincero, racional e apaixonado dos re
volucionários francesses ecoou por todos os 
povos, inspirou revoluções, escreveu as leis 
de muitos países. O Filósofo Benedito Croce 
analisou o fenômeno de sucesso interno e 
universal da Declaração: '.'Como eixo histórico, 
a Declaração de 1789 teve sua importância, 
posto que veio expressar uma geral aquies
cência que se desenvolveu no seio da cultura 
e da civilização européia do século XVDI (a 
idade da razão, das luzes etc.) e veio responder. 
a uma urgente necessidade de reforma polí
tica da sociedade européia (incluindo a socie-
dade européia na Airlérica)". -

Na verdade, Sr. Presidente, a Declaração 
de 1789, há muito, não pertence mais à Fran
ça, somente à História da França, ao Direito 
Francês: constitui urri "património da Humani
dade. A sua popularidade é universal; o seu 
poder; contagiante, motivador, essencial, gra
ças menos à sobriedade e simplicidade de 
seu texto, como apontam alguns estudiosos, . 
do que a seu conteúdo, às verdades e aos 
ideais de seus postulados. A tarefa da Humani
dade, que hoje detém os direitos ·autorais e 
conquistou, com ciência e sangue, os direitos 
de uso e gozo da Declaração,~ tomar os prin~ 
cípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 
realidades jurídicas, sociais, culturais em seus 
imponderáveis espectros. Fazer com que a 
crônica e o vaticínio de Thomas Carlyle, que 
denominou a Declaração "verdadeira base de 
papel de todas as constituições de papel", seja 
contrariada todos os dias, através do apren
dizado e do exercido diário da Democracia. 
Vamos tra"nsformar os chamados "direitos na
turais" da Declaração em "Direitos Reais .. ; rea
lizar, de acordo com o nosso tempo_. c9m a 
nossa cultura e a vontade do povo, os princí~ 
pios da Declaraçáo dos Direitos· do Homem 
e do Cidadão. 

Edmund BUfke, ao questionar os direitos 
naturais e a autoridade deles para embasar 
as Constituições e as leis, reclama: 

"O Estado deve possuir reservas para 
sua_ força e remédios para os seus males. 
De que adianta discutir o direito abstrato 
do Homem à alimentação ou aos medica
mentos? A questão coloca-se em encon
trar o método pelo qual se deve fornecê-la 
ou ministrá-los. Nessa d~eração, acon
selharei sempre a que busquem a ajuda 
de um agricultor ou de um médico, e 
não a de um professor de metafisica." 

Pois bem, Sr. PCesídellte, Srs. 5emti:lores, 
a missão está posta: realizar a felicidade social 
do povo bras~eiro. A beclaração de 1789 foi 
renovada em 1948, com a aprovação da De
claração Universal dos Direitos Humarros. Pas
sados duzentos anos, a Proclamação Fran
cesa continua incompleta, literária, em muitos 
aspectos quanto à sua prática, na monumental 
inteireza dos seus princípios. A nós, polític_os, 
homens públicos, legisladores, cabe atualizar 
e aperfeiçoar, a cada manhã, os seus precei
tos, adequá-los e indicá-los à nossa realidade, 
prescrever os seus mandamentos, -com ciên-

cia e arte, com a inteligência iluminada, os 
olhos e o coração abertos. 

Hoje, Sr. Presidente, _é triste e revoltante 
constatar que os preceitos da Declaração de 
1789, atualizados em 1948, vêm sendo siste
maticamente agredidos em todas as Partes 
do Mundo. A liberdade e a igualdade, valores 
e direitos inalienáveis, são negados em todos 
os dias pelos regimes opressores, pelas dita
duras, por sistemaS Ineficientes e corruptos. 
As minorias étnicas e culturais têm, a todo 
momento, os seus direitos esmagados. O 
apartheld é a mais vergonhosa infâmia con
tra a Humanidade, que institucionaliza o bar
barismo, desconhecendo o Direito, apesar dos 
protestos universais. A discriminação étnica, 
racial, social, religiosa, cultural, política, ideoló
gica permeia a sociedade, ora de forma expl:í
cita, até legalizada, ora dissimulada e efetivada 
na hipocrisia. A propriedade serve à acumu
lação de lucros. à concentração de capitais 
e à especulação, desprezada a sua função so
cial que o trabalho e a produção justificam. 
A segurança é uma exceção nos ceTitros urba
no_s e, nas áreas rur~_is, os conflitos de terras 
são resultados de latifúndio insultuoso e im
produtivo, de relações sociais e econômicas 
profundamente injustas. A pressão de classe, 
travestida de legalidade e liberalismo, anima 
a corrupção, os vícios e desvios do Estado, 
expressão leg'ttima da sociedade. A lei cria pri
vilégios e protege grupos em detrimento da 
sociedade, e realiza a injustiça através do arbí~ 
trio. As liberdades de criação, de opinião, de 
expressão são, ora cerceadas, ora dirigidas co
mo tática de dominação, controle e explora
ção. Os ap-arelhos de Estado traem a sua desti· 
nação de promoção do bem comum e não 
recebem a vigilância necessária do povo, cujos 
instrumentos de fiScalização e controle se 
mostram inócuo e ineficazes. 

No Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os atentados e os crimes contra os direitos 
humanos, estes garantidos na Constituição, 
estão f!as edições diárias dos jamais e toda 
a população é ferida ou convive, indignada, 
com atas de violêricia, crimes que já caracte
rizam aJguns espaços do nosso País, desgra
çadamente, como "terra sem lei" ou "um doS . 
campeões de violações dos direitos huma
nos". As denúncias de organismos interna
cionais de defesa dos direitos humanos quan
to à violação freqüentes no Brasil já viraram 
rotina, envergonha-nos e compromete a ima
gem do nosso País, nesses tempos de recons
trução democrá_tjca. A "Questão Yanomami'', 
que acontece no novo _Estado de Roraima, 
é urna chaga aberta ao mundo, um conti
nuado genocídio fisico e cultural, que viola 
a Constituição do País e enxãi"ca de ódio e 
sangue o chão_ da Pátria. 

Em janeiro passaao.-O-tonselh9 de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana elaborou con
tundente relatório sobre a questão Yanomami, 
conseqUência de viagem que alguns de seus 
membros fizeram a Roraima. Foi constatada 
a presença de cerca de 45 mil garimpeiros 
em atividade ilegal nas áreas indígenas dos 
Yanomami. São dezenas de irregularl9a~es, 
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de profunda gravidade, todas objetos de apu~ 
ração em processo em tramitação naquele 
Cõhselho. O tráfego aéreo de grande risco, 
sem controle eficiente, favorece o garimpo 
desregrado, atividade irregular da mineração, 
cuja caracterlstica básica é a clandestinidade, 
acarretando uma série de mazelas de ordem 
económica. jurídica, soda1 e ecológica. Entre 
estas estão as grandes perdas fmanceiras para 
o Brasil e o Estado e a evasão de divisas, 
em função da comercia1ízação ilegal do ouro, 
diamente e cassiterita, para a Venezuela, Guia
na e Paraguai, via Mato Grosso; a depredação 
e a não-cons~rvação e preservação do meio 
ambiente, devido à poluição dos rios, ao des
matamento,. à erosão, ao envenenamento da 
Oora e da fauna; nivelamento do mercado de 
bens e serviços pela referência ouro, padrão 
dos garimpeiros, tomando insuportável o cus
to de vida para os habitantes que não atuam 
nos garimpos; aumento f1eneralizado da crimi
nalidade e da marginalidade social, com o 
aparecimento da mendicância, até eritão ine
xistente na região. 

Também foi verificado que o clima de vio
lência na região irradia-se para os Estados 
do Pará e do Maranháo, notadamente nos mu
nicípios de Imperatriz, Marabá. e outras cidades 
da região do "Bico do Papagaio"'. A pesquisa 
e lavra de recursos r:ninerais em áreas indfge
nas, Sr. Presidente, conforme determina a 
Constituição, só podem se realizar com a auto
rização do Congresso Nacional, e este manda
mento vem sendo descumprido, a cada dia, 
com maior intensidade. 

Os conflitos rurais também são constantes 
na região, com invasões de propriedades, fur
tos e violência contra os índios e lavradores, 
já que a mineração, desorganizada, predatória, 
vem sendo um obstáculo para o desenvol
vimento econômico do Estado. A Políd<!! Mili
tar de Roraima, transgredindo dispositivo 
constitucional, pois não lhe cabe fiscalizar ter
ras indígenas, bens da União, está envolvida 
em atas de violência e corrupção. O Poder 
Judiciário do Estado é frágil e está desapare
lhado para dirimir as demandas e conflitos, 
gerando insegurança e impunidade. A FGNAl 
é impotente, não tem condições ou meios pa
ra exercer as suas atribuições, não assistindo, 
como é do seu dever, às populações indfge
nas, especialmente quanto ao contato com 
os brancos e seus riscos sanitários, à saúde 
em geral, às tarefas de educação, trabalho pro
dutivo, etc. 

Sr. Presidente, o Ministro da Justiça, em ja
neiro deste ano, depois de receber o citado 
relatório do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, encaminhou-o ao Exce~ 
lentíssimo Presidente da República, ao Minis
tro da Aeronáutica, ao Ministro O!efe do Gabi
nete Militar, aos Ministros do Interior e das 
Minas e Energia, para providências em suas 
respectivas áreas, recomendando prioritaria
mente a retirada de garimpeiros e empresas 
mineradoras das terras indígenas e suas res
pectivas estruturas de apoio e a agilização do 
processo de demarcação das terr~ indígenas. 
O Ministro da Justiça resumiu as irregulari-

dades constatadas pelo Conselho: o descon
trole do tráfego aéreo, atividade ilegal de mine
raÇão; depredação·do meio ambiente; desres
peito a preceitos constitucionais de compe
tênCias do Congresso Nacional; omissão de 
órgão públicos, violação de direitos humanos; 
denúncias de corrupção e possibilidade de se 
repetir o mesmo quadro de çlegerescência so
cial que acontece em Serra Pelada. 

Sr. Presidente, paralela e coJaborativamente 
à missão do Conselho, surge também no iní
cio deste ano, em São Paulo, a Ação pela 
Cidadania, um movimento acima dos partidos 
e grupos polfticos, que tem cOmo objetivo fun
damental a defesa dos direitos inerentes à ci
dadania, mediante a mobilização da sociedade 
-civil para o cumprimento da lei. Diversas enti
dades civis dão apoio ao movimento, além 
de membros do Congresso Nacional, como 
os Senãdores Severo Gomes. Fernando Henri
que Cardoso, os Deputados Plínio de Arruda 
5afr!paio, Octávio Elíseo, Fábio Feldman e Jo-
sé Genoino~ Depois de instalar o seu Secreta
riado qa sede da OAB, em 6ras_llia, a Ação 
pela Ç"idadania, iniciou suas atividades, con
centrando-se em dois problemas graves e 
exemplares: a impunidade pelos repetidos as
sassinatos de dirigentes siildlcais dos serin
gueiros e trabalhadores rurais do Acre e as 
am_e_aças que ali persistem, como intolerável 
desafio, contra líderes daquelas categorias; e 
a terrivel situação em que se encontram os 
índios YanomamL em Roraima, sob ameaça 
de extinção cultural e física, por falta de garan
tia dé-Clireitos que a Constituição lhes asse
gura. 

AAção pela Cidadania visitou, então, o Acre, 
em março, e, emjunho, o Estado de Roraima. 
Dessas viagens, de exame objetivo das realida
des-problema, contactando pessoas envoM
das, com a finalidade de articular ações desti· 
nadas a assegurar o cumprimento da lei nas
ceu wn precioso documento, um relatório pu
blicado, que circula hoje pelo Congresso Na
Cional denominado "Roraima: o Aviso da Mor
te". A viagem da Comitiva da Ação pela Cida
dania a Roraima objetlvou a verificação de 
atentados cometidos contra os índios Yano
mami, Macuxi, Mapíxana, Taurepang e Inga
ricó; contra o meio ambieil.te; contra a Fazen
da Nacional; e contra os direitos de todos os 
cidadãos brasileiros, posto que as denúncias 
envolvem ofensas à Constituição. Subscreve
ram-o Relatório o Senador Severo Gomes, 
o Deputado Plínio de Arruda Sampaio, repre
sentantes da C'NBB,-da OAB seccional doEs
tado do Amazonas, da SBPC, entre outras enti
dades. 

O Relatório confirma e amplia as denúncias 
fettas pelo Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, detalhando as agressões 
aos direitos dos indios; a inefidência da FGNAI 
quanto i!1 assistência aos indígenas; os crimes 
contra o meio ambiente; a exploração dos ga
rimpeiros feita por c.omerciantes de ouro, do
nos de avião, "donos de pistas de pouso" e 
capitalistas sem escrúpulos, a evasão de im
postos; a violência generalizada e a inoperân
cia da polícia e da justiça'; os riscos do tráfego 

aéreo, entre outras irregularidades. Integra o 
relatório uma carta manuscrita pelos indíge
nas, entregue à Comissão da Ação pela Cda
dania, contendo denúncias de arbitrariedades 
e violências recentes contra as comunidades 
da região, praticadas sobretudo por fazendei
ros e pela Polícia Militar do Estado de Roraima. 
O relatório narra, ainda, os conflitos na garim
pagem e na pecuária, para, em conclusão, 
registrar as propostas da Ação pela Gdadania: 
a demarcação das terras dos Yanomami; a 
retirada dos garimpeiros; a demarcação da 
área indígena Macuxi, Wapixana, Taurepang 
e Ingaricó; a necessidade de uma assistência 
médica de emergência aos Yanomami; e a 
instalação urgente de um Posto Indígena em 
Paapiú. 

Os Parlamentares da Ação pela Cidadania 
requereram dezenas de informações à Funai; 
à Saden -Secretaria de Assessoramento da 
Defesa Nacional; ao Ministério da Aeronáutica; 
ao Ministério da Fazenda, ao· Departamento 
Nacional de Produção Mineral; ao IBAMA -
Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis; ao Ministério 
da Saúde; à Polícia Federal sobre as irregula
ridades verificadas, questionando a ação des
ses órgãos e recomendando providências. 
Também solicitaram ao Ministério Público Fe
deral medidas judiciais cabíveis para cessa
mento das agressões a direitos dos indígenas. 
garantidos pela Constituição e legislação perti· 
nente. Recomendações também foram feitas 
à OAB e ao Mfrústério da Justiça neste sentido. 
f'"malmente, as entidades _que subscrevem o -
relatório se comprometeram a imprimi-lo e 
divulgá-lo,' o que fiZeram, incluindo a distri
buição de um vídeo fflmado em Roraima, a 
fim de que se disponha de instrumentos para 
ampla mobilização das forças políticas, dos 
órgãos da sociedade civil, em tomo da exigên
cia de cumprimento da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, eis as razões 
deste pronunciamento: dar notícia do trabalho 
importantíssimÓ, insubstituível, da Ação pela 
Odadania, na oporturúdade de comemoração 
dos duzentos anos da Declaração dos Direitos 
do Homem e do Qdadão; anunciar o conteú
do desse Relatório, colocando-_o à disposição 
do Congresso Nacional, de toda a sociedade, 
convocando a todos para juntarem-se a nós 
na luta pela cidadania, em defesa desses nos-
sos irmãos brasileiros, que agonizam sob a 
violência, a corrupção e a inoperância do Esta-
do. A SBPC, ·a Universidade de São Paulo, 
o Parlamento brasileiro, a OAB, o_ Ministério 
Público Federal, associados a outras entidades 
que compõem a Ação pela Qdadaniajá toma
ram as primeiras iniciativas emergenciais, de 
so_corro àquelas comunidades de. ROraima, 
que vêm sendo espoliadas e assassinadas, to
dos os dias, em seus direitos de homens e 
cidadãos. Esta Casa, habilitélda peJos legítimos 
representantes do povo brasileiro, não pode 
ficar indiferente, assistir corno meros expecta
dores ou, simplesmente, concordar ou aplau
dir aos cometimentos da Ação pela Cdadania. 
É necessário a divulgação dos fatos, a cons
ciência responsável, a participação plena, o 
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engajamento de todos nesse trabalho sem 
partido ou cor politica, pelo reconhecimento 
e exercíc::io efetivo de cidadania, agredida por 
tanta omissão, tantos desmandos e tantos cri
mes. 

Sr. Presidente, a Social Democracia, em de
zenas de países do mundo, tem, como um 
de seus fundamentos filosóficos e hábito polí
tico, a garantia do cumprimento pleno dos 
direitos fundamentais da pessoa humana. e 
construção do Estado representativo a serviço 
do bem comum, pré-requisitos para a legitimi
dade de qualquer regime ou sistema, condi
ção prévia para a viabilidade de qualquer aç:ão 
de governo. O Partido _da Social Democracia 
Brasileira - PSDB - quer expressar, solene 
e irredutivelmente, no plenário desta Casa, à 
sociedade brasileira, a sua crença no Direito, 
na Justiça e na Democrac[a, como instrumen
tos da reaJizaç:ão e crescimento humanos~ de 
felicidade sodal, neste tempo em que se co~ 
memora os duzentos anos da Declaração dos 
Direitos do Homem e do __ Cidadão. Irmane
mo-nos, todos, em torno dos princípios d~ 
überdade, da Igualdade e da Fraternidade, 
atualizando e realízando estes valores para co~ 
mungar dos ~us doces e generosos frutos 
de Paz, de Prosperidade e de Desenvolvimen
to. 

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

Durante o discurso do Sr . .Alroír Gabn'el 
o Sr. Antônio Luiz Maya, Suplente de Se
creMrio, deiXiJ a cadeira dll presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, J9 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan 
Costa JUnior. 

O SR- IRAPUAN COSTA JÚNIOR 
(PMDB- GO. Pronuncia o seguinte Óiscurso. 
Sem reVisão do orador.) -Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, não há melhor maneira de 
se comemorar o Bicentenário da Dedaração 
dos Direitos do Homem e do Odadão do Ctue 
defendendo a democracia, regime que melhor 
acolhe estes direitos. 

São de Lord Acton as afirmações de que 
"O poder tende a corromper e o poder abso
luto corrompe absolutamente". Sem a ve1ei
dade de corrigir o político e escritor inglês, 
quero contUdo julgar por demais radical seu 
.aforismo, merecedor de reparos ou quando 
nada de numerOSQS exceções. 

No universo latino-americano, se examinar~ 
mos os governos militares contemporâneos 
e mesmo as Forças Armadas na sua atuação 
política, teremos que reconhecer que no Brasil 
(embora esta verdade não venha a agradar 
a certos setores), constituímos uina saudável 
exceção. Quer ,90 aspecto político do poder, 
quer no seu aspecto material, a América Latina 
fornece elementos negativos de sobra para 
ilustrar a aftiTnativa de Lord Acton, mas não 
aqui 

Desde a morte discutida do albanês Enver 
Hoxa, em 1985, até então o mais antigo dita
dor do Planeta (veio reinando desde 1945 ), 
couberam trono e coroa de antigüidade a dita
dores militares Jatino~americanos: em primei
ro lugar, Stroessner. Deposto este no Paraguai, 
ocupa seu lugar Fidel Castro, dono e senhor 
desde 1959 da pequena e pobre Cuba, orgu
lhosa de mostrar aos visitantes seu_ sistema 
de medicina preventiva, mas que esconde nas 
prisões de La Cabanã, Pinar dei Rio, Ilha de 
Pinos e outras os inimigos do regime em con
dições não reveladas, com a imprensa aniqui
lada, a religião contida, negando-se o ditador 
ao abrandamento de sua linha na esteira da 
Perestroika e da Qlasnost E quanto ao plebis
cito para exame de sua permanência no poder, 
a exemplo de Pinochet e a pedido da intelec
tualidade mundial- nem pensar. 

tio Pa~amá temos outro exemplo deviolêri
cia para manutenção do poder político. Tudo 
vale para manter intocado nas mãos do Gene
ral Noriega este mesmo poder. Depôs-se um 
presidente em fevereiro do ano passado. T en
taram-se ganhar as eleições de maio deste 
pelo controle, pela intimidação e pela fraude. 
O resúltado contra o governo, vale dizer, con
tra o ditador, foi tão gritante que não houve 
fraude que desse jeito. O recurso foi an_ular 
as eleições e de quebra para "quebrar a sober~ 
ba" apalear em plena rua os candidtos oposi
tores a presidente e vice, virtuais eleitos e man
dá-los sossegar num hospital. Ocorre que a 
Constituição panamenha prevê no seu art. 176 
o fm do mandato presidencial para o dia 1 '? 

de setembro passado. O que faz o ditador: 
nomeia um presidente à sua imagem e seme
lhança. As e1eições democráticas ficam vaga
mente adiadas para quando "cessarem as in
gerências intemé\S dos EEUO na política pana
menha", isto é, Sine die. 

A Nicarágua expulsa uma ditadura e cai em 
outra. A ditadura de esquerda elimina no Para
guai o ex-ditador de direita, ali refugiado. Os 
líderes independentes e democráticos da revo
lução que depôs Somoza (Edem Pastora e 
Violeta Chamorro, principalmente) são afasta
dos. Imprensa e religião são sufocados. A livre 
empresa é amaldiçoada As ligações com Cu
ba se estreitam até a fronteira da subordina
ção. Mas o quadro administrativo e económico 
é caótico. As pressões populares por melhoria 
do padrãO de vida crescem. A resistência nica
ragüense, antes contando com Pastor.a, hoje 
chefiada na área política entre outros por Adol
fo Calero, antigo freqüentador das masmorras 
de Somoza, tem, apesar da denominação pe
jorativa de "contras", grande parte da popu
lação a seu favor. 

Não fossem os titubefOs do Congresso ame
ricano, que lhes nega aUxílio militar, já te_rialn 
os ditos "contras" desestabilizado o governo 
sandinista, apesar do apoio cubano maciço. 

Em meio a esse quadro só resta aos sandi
nistas sob olhos vigilantes do Mundo uma ten
tativa: manter o poder político, através de elei
ções ganhas a qualquer custo, pelo controle, 
pela fraude e pela violência. 

O Sr. DJvaldo_Swuagy- Permite V. EX' 
wn aparte? 

O SR- IRAPGAN COSTA JÚNIOR -
Com todo prazer. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Nobre Senador 
lrapuan Costa Júnior, V. Ex" com o brilhan
tismo que o caracteriza, analisa os encontros 
e desencontros da sociedade latino-america
na na busca da consolidação de um procesSo 
democrático. As dificuldades estão na origem 
do processo de independência. A América Es
panhola, que era formada por quatro grandes 
Vice-Reinados, e a América Portuguesa, hoje 
o Brasil, que formava o conjunto da América 
La.ti_na, tiv_eram, na sua_ lu_ta pela independên
cia, caracteristicas totalmente distintas. Hoje 
é que podemos reconhecer, avaliar a grandeza 
da vis.OO de José Bonifácio, quando foi buscar 
um membro da Famma Real para fazer dele 
um instrumento do processo da emanclpãÇão 
política do Brasil. Por que essa visão de esta
·dista? Porque José Bonifácio, um homem de 
nível cultural superior ao da sociectade brasi
leira de então, sabia que durante mais de 300 
ahos o povo brasileiro estava acostumado a 
prestar obediência aos membros_ da Família 
Real, cujo marketing de comunic;:ção da épo
ca apontava esses integrantes das familias 
reais como pessoas escolhidas pelos deuses 
para conduzir o destino dos povos. Na imagi
nação popular eram eles os mais belos, os 
mais perfeitos, os mais inteligentes, os mais 
justos, quando, na verdade, eram seres huma
nos; ·com as'virtudes e defeitos que caracte
rizam o ser humano. No entanto, na imagi~ 
nação-popular, eles estavam impregnados de 
uma missão divina para conduzir o destino 
dos povos. Então, este País-continente ren
deu-se à autoridade personificada na figura 
de D. Pedro, e foi mantida a unidade deste 
imenso território português, hoje denominado 
de Brasil. Já a América Espanhola, os arquidu
ques espanhóis não se transformaram nos ins
trumentos da emancipação polftica; surgiram 
_os caudilhos, os generais, que eram criados 
com esses títulos no sabor das batalhas, nas 
campanhas de guerra; não eram títulos con
quistados nas escolas militares. Mais curioso 
é que os três grandes generais - Bolívar, a 
mafor figura do Ubertador, os seus capitães 
-se transformaram em generais e em presi
dentes. Sucre ficou com uma Região que, de
nominoU de Bolívia, em homenagem ao seu 
grande chefe, e hoje é a Bolívia. A Colômbia 
e a Venezuela desmembraram-se. O Vice-Rei
nado do México, que pegava toda a América 
Central, esfaceleu·se em pequenos paises. To
da essa globalidade, todos esses desencontros 
têm ensejado esse clima que V. ~ defme, 
com muitá propriedade, de uma luta de afir
mação por um processo democrático. Lâ
mentavelmente, imagino- eu, muitos séculos 
ainda serão vividos para que possamos censO~ 
lidar a democracia na América Latina. Impor~ 
tante, fundamental é que o Brasil, <:om a lide
rança que possui, ofereça o seu grande exem
plo. Se o Brasil consolidar o seu processo 
democrático, esse exemplo se espraiará pelos 
demais paises da América Espanhola 
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O SR-IRAPUÃ COSTA J(JI'IJOR-Mui
to obrigado, nobre Senador Divaldo Suruagy. 
O seu aparte, com a cuJtura que todos sabe
mos reconhecer na sua pessoa, multo vem 
enriquecer este nosso pronunciamento, e, 
sem dúvida nenhuma, vem colocar nesta 
questão da democrada latino-americana mais 
um ponto para discussão. 

Dizíamos, Sr. Presidente. Prepara-se na Ni· 
carágua para 25 de fevereiro próximo uma 
reedição das eleições panamenhas. E quem 
é o candidato do ditador Daniel Ortega? Exata
meilte: Daniel Ortega. Temos, assim, um triân
gulo Cuba - Panamá - Nicarágua - um 
triângulo onde tudo vale para manter o poder 
nas mesmas mãos. E onde o poder político 
é absoluto. 

Mas existe outro aspecto do poder que tam
bém deve preocupar a nós, latino-americanos, 
e principalmente a nós, brasileiros. O aspecto 
material do poder e neste aspecto a crescente 
importância do narcotráfico, hoje parcela pon~ 
derável no comércio mundial e mesmo domi~ 
nante na econorrUa de países vizinhos. Este 
poder permeou as instituiçõ_es de alguns paí~ 
ses e chegou às cúpulas dirigentes; instalou-se 
lado a lado com o poder político e com ele 
age de máos dadas. Os acontecimentos re~ 
centes da Colômbia mostram as dimensões 
desta ameaça. O que aconte<::é em Cuba e 
no Panamá, também. Saídas da Colômbia, 
Bolívia e Peru, as drogas têm como mercados 
preferenciais os EEUU, e CEE e o Brasil. 

Ao lado de imensa massa de dinheiro que 
mobilizam (cerca de 300 bilhões de dólares 
anuais, estima-se), grande atraçao para diri
gentes corrompidos, existe seu potencial des
truidor sobre as nações a que se destinam, 
o que não deixa de ser um atrativo adicional 
para certos conflitos político-ideol6gicos. Não 
é de se estranhar, pois, que autoridades cuba
nas e panamenhas, como mostra a imprensa 
mundial, estejam tão envolvidas com o narco
tráfico. Elas convalidam o aforismo de Lord 
Acton. 

Pertencendo, como pertenço, ao GRUPPAD 
-Grupo Parlamentar de Prevenção ao Abuso 
de Drogas, de cuja existência esta Casa tem 
conhecimento, não posso deixar de me preo
cupar com a questão, pois, como disse, somos 
alvos preferenciais pela expressAo de nossa 
população e pela nossa vizinhança com os 
centros produtores da droga. 

Pesquisa recente executada pelo Ministério 
da Saúde e a Universidade de São Paulo de
monstra uma porcentagem anormalmente 
elevada de estudantes secundaristas usuários 
de drogas (em Brasília, por exemplo, esta por
centagem é de 26,3%) e uma porcentagem 
alarmante de menores abandonados usuários 
(86% em São Paulo). 

A questão não é, pois, distante politicamen
te. É próxima e séria. E sendo próxima e sendo 
séria temos que nos manifestar pela demo
cracia no Continente, pois só com a demo~ 
cracia e a liberdade n~o serão encobertos os 
fatos que mencionamos. Só com a demo
cracia oJudidárto será: forte para nao ser inti
midado e livre para julgar. 56 com a demo- -

cracia a imprensa poderá trazer a público a 
corrupção e apontar os culpados, ainda que 
no poder. 

O Sr. Gomes Carvalho - Permite-me 
V. ~ um aparte? 

O SR. IRAPCIAN COSTA JÚNIOR -
Com m~to prazer, nObre Senador. 

O Sr. Gomes Carvalho- Estou ouvindo 
V. EX' atentamente e creio que poderiamos 
aduzir a todos esses problemas da América 
Latina um componente que é fundamental, 
no nieu entendimento, para a aftrmação de
mócrática._ Temos problemas comuns, que 
são a pobreza, a dívida externa e a inflação 
-a América Latina, nestes últimos três anos, 
teve um PIB negativo - e isso, sem dóvida 
alguma, tem contribuído igualmente P.ara a 
afirmação democrática nesses países. A me
dida em que haja convulsões sociais - e só 
acredito no resgate social através do econô
mico - e à medida que o resgaste social 
se tome cada vez mais dificil, pelos problemas 
que acabei de enumerar, estou inteiramente 
de acordo com V. Ex!' que é fundamental a 
participação do Brasil na afirmação desses 
princípios democráticos. Por isso, soJ!darizO
me com V. Ex' 

Ó SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -
Muito obrigado, nobre Senador Gomes Carva
lho, pelo aparte. 

Continuamos, Sr. Presidente. 

sarapintado de abusos fardados da América 
Latina e contemporânea. 

Era i:i que--tfnhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Seilador Severo 
Gomes. 

O SR- SEVERO GOMES (PMDB - SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srs. Chefes Indf9enas da Tribo Yanomami: 

Menos de çlpis meses separam a derrocada 
do símbolo da opressão - A Bastilha - e o· 
surgimento desse marco das liberdades que 
é a declaração dos direitos do homem e do 
cidadão. Naquele turbilhão revolucionário que 
empolgava a França, parecia que a huma
nidade caminhava rapidamente para um novo 
estágio de civilização, através de um novo regi
me: a democracia. 

Duzentos anos são passados desde que a 
Assembléia Nacional Francesa aprovou os 17 
artigos daquela primeira declaração de direi~ 
tos. Nesses dois séculos, o avanço das idéias 
democráticas ampliou magnificamente o 
campo da liberdade e da igualdade, como de
monstra a constitUição que os representantes 

- do povo brasileiro elaboraram ainda há pouco. 
Os direitos individuais, coletivos, sociais e poli
ticas estão explicitados em centenas de dispo· 
síções, contidas em cinco capitulas da nova 

. Carta. 
Dentro deste panorama triste e preocupante 

a democracia da América Latina e para nosso Em mãtéria de teoria de direitos humanos, 
próprio futuro, quero extemar um juízo que o Brasil não deve temer comparações com 
me ocorre_e completar o que afumei na aber- qualquer país do mundo. Mas parece evidente 
tura deste pronunciamento. que a vida de nosso povo, o cotidiano de nossa 

A sede de poder e a conseqüente corrupção gente não refiete o progresso das disposições 
pouparam as nossas Forças Armadas. Os tão constitucionais. 
falados Governos militares (assunto até hoje TemoSgravesproblem"as_ligadosàgarantia 
preferido pelos radicais no meio político brasi- de Direitos em todas as áreas. Nas grandeS 
Ieirol_n_ã_o buscaram a permanência no poder. cidades, a maioria dos trabalhadores sobre
Os Presidentes militares sucederam-se, via de vivem em condiç_õ_es vizinhas da miséria. De 
regra, pelos seus não preferidos. Não aponta~ nada adianta estabelecer que o salário mfnimo 
fa!Jl suCessores ou fantoches (como hoje se deve atender às necessidades de uma família 
faz no Panamá} nem pretenderam se _eternizar "com moradia, alimentação, educação, saúde, 
no mando (como em Cuba ou Nicarágua). lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdên· 
Tampouco se fizeram aqui eleições fraudadas cia Social", se o salário mínimo é de 50 dó
em qualquer momento. Chefiadas por ho- lares. 
mens representativos da sociedade brasileira, Enquanto o sistema de distribuição de ren
auxiliados por Ministros militares da mesma das continuar destinando esse salário aos ope
origem, pois não há traço de elitismo no nosso rártos, será hipocrisia manifestar preocupa~ 
Exército, podem os Governos militares serem ções com a proliferação das favelas, o espan
acusados de outros erros, mas não da cobiça toso crescimento da infância abandonada ou 
do poder, a ponto de nele tentarem perma- as precárias condições de saúde da popula~ 
necer além do tempo legal. Muito menos de ção. E será farisaismo·- falar em liberdade e 
nele se enriquecerem condescendendo com igualdade para todos os brasileiros enquanto 
a Corrupção, ·com as negOciatas ou com os uns sustentarem o peso da inflação e o1.1tros 
abusos (que hoje, aliás, freqüentam muito se locupletarem com a ciranda fmanceira. 
mais que antes os gabinetes ministeriais e as Todos temos consciência desses proble
,páginas dos jornais.) Menos ainda de terem mas, e bem sabemos das dificuldades de or
em qualquer tempo condescendido com o dem prática para acabar com as iniqüldades 
tráfico de drogas, ameaça que pesa sobre nos- sociais com que nos deparamos a cada passo. 
so País e nos preocupa. Há diferentes remédios e diferentes dosagens 

Aos ex-Presidentes, aos Ministros e ex-Mi- para combater esses males, tomando quase 
nistros de origem militar, vivos ou falecidos, ~possível um consenso em tomo das saiu~ 
oa modéstia de suas rendas limitadas e legais, çoes. 
hoj~ na aposentadoria ou no trabalho digno, Mas há outras violações de direitos aconte-
há que se lhes fazer justiça no quadro tão _ cendo à nossa volta que s6 não acabam pçr- -
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que contam com a conivência do estado. As exterminar o resto do que existe. Ao congratu-
vezes, o esUldo vai mais longe, e patrocina lar-me com V. ~. aproveitando este momen-

depoimento na CP! do Senado que investiga 
- aas cauSas dos COnflitos de terra no Brasil. 

as violações, que incluem homicídios. to em que V. ~ me concede um aparte, deixo Falou esse eminente Prelado brasileiro, presi
dente da CNBB, sobre o massacre da nação 
Yanomami. Referiu-se à atuação criminosa do 
Governado~ de Ror.,-ímã; Sr.-Roniero Ju.cá, e 
pediu ao Senado da R~públk:a e aos Repre
sentantes do povo brasileiro no Congresso 
não ficassem alheios a essa dízima~o d_e uma 
nâÇ:ão. Era preciso que houvesse solidarieda
de humana para com esses povos indígenas. 
Neste sentido, o discurso que V. EX' faz aqui, 
longe de ser um exageio, uma dramaticidade 

Como exemplo das violações que contam consignado nos Anais desta Casa -já tendo 
com a conivência do estado, permitam-me sido consignado nos da Câmara Federal -
citar os massacres habitais nas novas fron- a ameaça de_ vida ao Companheiro Deputado 
teiras agrícolas. Um assassínio qu_e for c_o_me- -----A!iemir Andrade, que, segundo informações 
tido agora em Sena Madureira, no Acre, deverá que temos, está- com os seus dias contados 
ser julgado. dentro de exatamente seten~ pelo crime organizado do Pará. Deixo apenas 
anos, se o ritmo dos processos continuar o ésie alerta junto ao senado, já que na Câmara 
mesmo. Na

1 
capital do Estado, Rio Branco, as manifestações de solidari~dade e apoio ao 

a prespectiva é mais animadora trinta e cinco Companheiro Ademir Andrade têm sido diá-
anos. Quando se monta uma engrenagem de rias. Meus parabéns a V. ~ 
justiça comi tais ca_racterísticas, não parece 
exagero falar em conivência do Estado com 
as violações de direitos humanos. E o A_c;re, 
Sr. Presidente, não é exceção nessa matéria. 
Alguém já ouviu dizer da apuração de crimes 
lígados à questão da terra no Pará, ou em 
outras regiões em que _tais fatos são freqüen
tes? 

Pior ainda é quando o Estado patrocina os 
assãssínios. Isto está acontecendo agora mes
mo, em Roraima, onde as autoridades _federais 
e estaduais se acumplldaram para exterminar 
os indios Yonamami. 

Foi o Executivo da União que mudou as 
normas a fi~ de permitir a abertura das terras 
indígenas. J::': dele também a responsabilídade 
por abir cam'pos de pouso e mantê-los abertos 
para o uso exclusivo dos brancos que estão 
invadindo o' território Yanomami. O Gove_rno 
Federal responde ainda por ter retirado de lá 
a Funai --que poderia defender os índios 
-Para deixar o caminho livre para os brancos. 
Por fim, o Governo Federal é cúmplice porque 
recebe seguidas denúncias sobre o _que está 
ocorrendo e não toma nehuma providência 
para sustar o genoddio. 

~- real, é apenas um testemunho, feito com a 
O SR. SEVERO GOMES -Nobre Sena- serenidade que sempre revestiu as atitudes 

dor Jamil Haddad, o aparte de V. EX' ajuda e os pronunciamentos de V. Ex" sobre uma 
a trazer luz sobre essas questões da nossa ~ealidade, esta sim, dramática,_ revoltante, que 
terra _e sobre _o_ problema da mobilização da deve !:.allwr na soli_darie~d~ _e _t:~a_ ~~-de todo 
cidac!ania nacional, da consciência do povo o povõ bra:ileiro. Louvo.os eminentes r:'e~
brasHetro para defesa desses valores que nos bras desse mstrumento de luta- a Co~mssao 
juntam-e nos unem. --de Ação pela Cidadania- que visitaram essas 

Sr. Presidente, c_ontinuo. áreas, entre eles o Deputado Plínio Arruda 
De- sua parte,- o Governador de Roraima, Sampaio, que aqui está~_ e tantOs ·outros dos 

Romero Jucá Filho, não perde oportunidade seus membros. E preciso que o Senado em 
para reiterar seu apoio à liquidação dos Yano- peso, e o Congresso todo, tome consciência 
mami. Para ele, a invasão dos garimpeiros é d~ realidade. ls~o não é tarefa apenas de 
essenciaf para garantir o -deSenvolvimento V. Ex!', dos Membros dessa Ação pela Cidada
econômico do Estado, embora essa invasão nia, da CNBB, e sim uma tarefa de todo o 
contrarie as leis, espezinhe a constituição e País. Não nos vão respeitar nunca Já fora, nes-
afronte os priilcípios da moral. Talvez seja 0 sa atual e tão decantada fase de redemocra
caso de sugerir que, num ato de caridade cris- tização, se continuarmos agindo como os es-
tá, o Governador concentre os índios em um panhóis do século XV ou XVI na América Espa-
campo de trabalho, onde eles ficariam livres nhola. É um absurdo, Sr. S~ador. Junto a 
dos ataques dos brancos e, em contrapartida, minha voz ao protesto de V. Ex", dizendo que 
perderiam suas terras. _ essas palavras, aparentemente fortes, são, 

Nos Estados Onidos_do século passado, du- realmente, u_ma análise da realidade _que é 
rante o massacre dos peles-vermelhas, espa- contestada. Quero faz_er a minha saudação e 
lhou-se a crença de que um índio bom era _prestar a minha solidariedade às lideranças 
um índio morto, Em Roraima, a crença evoluiu Indfgenas que hoje se encontram neste plená-
um pouco: cada índio morto vale um voto rio. Multo obrigado. 

O Sr. Jamll Haddad - Permite V. EX' nas eleições de_ 1990. - -
um aparte, nobre Senador? Sf. "Presidente, Srs. Senadores. esta rápida O SR. SEVERO GOMES-Recebo com 

ap"recia,..ão do panorã.mit dos Dfn!it6s Huma- grande alegr'a o ap~arte de V ~-·Aiegr'a de O SR. SEVERO GOMES- Ourn V. !Sr, ~ ' - · LJI.' - - ' 
lr"" nos entre a grande maioria de trabalhadores, quem ••nt• que n·~e Senado nesta Casa 

nobre Senador Jamü Haddad. -= "' ' ~~ ' e algumas minorias, como grupo de posseiros do povo, as vozes vão-se juntando, para que 
O Sr. Jamil Haddad - COngratulo-me e índios, não nos deixa muitas il_usões sobre a lei seja cumprida na nossa terra. 

com V. Ex!', nobre Senador SeVero Gomes, os progressos que realizamos nesse campo Sr. Presidente, Srs, Senadores, os direitos 
quando traz à baüa esses aspectos extrema- durante a constituinte. O que está escrito na humanos não serão respeitados s6 porque hâ 
mente negativos da política naciona_l, Sabe- _ç~ ê bonito e corresponde às nossas melho- instituições e autoridades responsáveis pela 
mos, e V. Ex' os cita no seu pronunciamento, res intenções, mas será preciso muito esforço sua defesa. A Questão fundamental é que haja 
dos crimes que ocorrem no Pará diariamente, da parte dos representantes do povo para tor- uma sociedade consciente desses valores e 
podemos assim dizei'. Tivemos O assaSsinato n_ar efetivos os di_(eitos consagrados nas leis ci_d~dãoS que se batam por eles. Cidadãos que 
do Deputado João Batista, do nosso Partido, : ~os homeps, e c:IUe outro_s homens inSiStem se orgãitizem para lutar contra tOdos os inte-
tivemos o assassinato do Deputado Paulo em. negar. . resses que se colocam acima desses bens 
Fonteles. Denunciamos esses fatos ao Ciover- elementares da pessoa humana. 
nador do Estado, o ex-Sehador tlélio Gueiro~. O Sr . .Mansueto de Lavor- Permite-me A forma inais elêvada de exercício da cicia-
e a sua resposta, V. Ex' se recorda, foi dada V. E}(' um aparte? dania é o desempenho de um mandato popu-
através de 2 ou 5 jamais, Com matéria paga, lar. Por isso, este congresso tem que ser a 
numa atitude extremamente afrontosa·a qual- 0 SR. SEVERO GOMES -_Ouço V. Ex" pedra de toque desse movimento de cons-
quer regime democrático pleno, numa agres- com muito prazer. dentização e defesa dos valores supremos da 
sivldade própria daqueles que são coniventes O Sr • .Mansueto de Lavor- Para <:iuem liberdade e . .da dignidade ·para todOs os brasi-
com o crime e se vêem desmascarados pela ouve, isoladamente, o seu pronunciamento, __ _leiros. 
opinião pública. Agora V. ~ coloca o proble- Senador, pode parecer que V. !Sr está carre- Porque, não tenham dúvidas, não haverá-
ma dos índios Yanomami. _ê a realidade. Nós, gando nas tintas, pitando um quadro de direitos humanos sem cidadãos que os defen-
que nos acostumamos ·a ver o-quadro da Pri-- uma maneira dramática. Quero afirmar a esta dam. (Muito bem! Palmas.) 
meira Missa no Brasil, com Pedro Alvares Ca- .Casa e a todos os que nos ouvem neste mo~ 
bral junto aos índios à beira-mar, vemos hoje menta, que o testemunho que V. & dá à 
que os índios brasilelros se encontram confi- Casa, na tarde de hoje, coiri.dde, qUase que 
nados nas fronteiras com os outros países lati- literalmente, com a denúncía feita por Dom 
no-americanos e ainda não satisfeitos querem- Luciano Mendes de Almeida, quando do seu · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saráiva) -
Srs. Senadores e Srs. Representantes da Na
ção Yanomami, a Presidência solidariza-se 
com o nobre Senador Severo Gomes e demaiS 
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Senadores que solicitaram que o período des
tinado ao Expediente desta sessao fosse desti
nado a homenagear o Bicentenário da Decla
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

E consciência de todos nós que o Brasil 
é um País que acredita na liberdade do ho
mem, na llberdade do cidadão, e o Senado 
da República, quando comemora esse Bicen
tenário, lamenta profundamente que, exata
mente quando se completam duzentos anos, 
a violência grasse pelo Mundo. 

Esta Presidência, ao encerrai este perlodo, 
deseja, de coração, que, ano que vem, ao co
memorarmos esta data, possamos dizer que 
realmente o direito do homem e do cidadão 
está sendo respeitado, principalmente porque 
o Senado tudo tem feito para que a nossa 
Constituição e a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão sejam respeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O 
Sr. 19 secretário proCederá à leitura do Expe
diente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Mensagens 

DO SENHOR PRESIDEI'ITE DA REPÚ
BUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de 
Jel sandonado: 

N"' 184/89 (n"' 504/89, na origem), de 8 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 35, de 1989 (iii 3:108/89, na casa de 
origem), que altera disposições do Plano Úni
co de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos aprovado pelo Decreto n~ 94.664, 
de23 de julho de 1987. - -

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.814, 
de 8 de setembro de 1989). 

Submetendo à deliberaçi!o do Senado 
Federal a esc-olha de nomes indicados 
para funçtio e cargo cujo provimento de
pende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 185, DE 1989 
(N• 515/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o art.- 52 (item IV) 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Sérgio Damas
ceno Vieira, Embaixador do Brasil junto à Fe
deração da Malásia, para, ctunulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to ao Sultanato de Brunei DarussaJam, nos 
termos do art. 56 § 19, do Regulamento de 
Pessoa] do Serviço Exterior, baixado pelo De
creto n~ 93325, de }9 de outubro de 1986. 

2, Os méritos do Embaixador Sérgio Da
masceno Vieira, que me induziram a esco
lhê--lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasffia, 11 de setembro de 1989. -José 
Sarney. 

INFORMAÇÃO 
Curiculum Vltae: 
Embaixador Sérgio Damasceno Vieira 
Salvador-BA, 9 de outubro de 1936. 
Fdho de João Damasceno Vieira e 
Qeonice DMnasceno Vieira 
Bacharel em Ciências Jwidfcas e Sociais, 

FND-UBIRJ. 
CurSo de Preparação à Carreira de Diplo

mata,IRB:r. 
EStágiO na Academia de Direito Intemaclo

nal de Haia. 
TerCeiro Secretário, Q de outubro de 1961. 
Segundo SeCretário, merecimento, 28 de 

julho de 1965. · 
Primeiro Seci'e"tárío, merecimento, 30 de 

dezembro de 1971. 
Conselheiro, merecimento, 2 de julho de 

1976. 
Ministro de Segunda aasse, merecimento, 

20 de novembro de 1980. 
Ministro de Primeira aasse, merecúnento, 

16 de junho de 1988. 
Chefe do Serviço de Comunicações, Divisão 

de Comunicaçõ.es. 1962. 
Assistente do Chefe da Divisão Juridica, 

1962. . . - - - .. • - . 

Olefe da Assessoria Especial, Divisão de 
Segurança e Informações, 1971n4. 

Diretor da Divisão de Segurança e Informa-
ções, 1981/88. 

Berna, Terceiro Secretário, 1963/65. 
Berna, Chefe do SEPRO, 1964. 
Berna, Segundo Secretário, 1965. 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 

1965/68. 
-vars6via, Segundo Secretário, 1968171. 
Usboa, Primeiro Secretário, 1974n6. 
Usboa, Conselheiro, 1976m, 
Caraéas, Conselheiro, 1977/80. 
Caracas, Ministro-COI1S~lhciro, 1980/Sl, 
Kuala LuÍnpur, Embaixador, 1989. 

Comitê ad hoc para Exame das Finanças 
da ONU e Agências Espe_c.iaJizadas, Nova Ior-
que, 1966 (membro). ~· 

XXl e XXII Sessões da Assembléia Geral da 
ONU, 1966 e 1967 (membro). 

XXIV e XXV SeSsõés da Assembléia Geral 
da ONU, Nova Iorque, 1969 e 1970 (membro). 

Comissão Permanente _de Controle de No
meaÇões, 1971n3 (membro). 

XXVII e XXVIII Sessões da Assembléia Geral 
da ONU, Nova Iorque, 1972 e 1973 (membro). 

XXXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova Iorque, 1976. 

XLI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova Iorque, 1986. 

MedaJha Laura Müller, 
MedaJha Mérito Tamandaré 
Medalha Santos Dumont 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra

sil. 
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Bra~ 

sil. 
Ordem do Mérito das Forças ,Armadas, Co-

mendador, Brasil. _ 
Ordem do Infante D._Henrique, Comenda

_dor, Portugal. 

Ordem Francisco -de Miranda, Segunda 
Casse, Venezuela. 

Ordem do Mérito da República Federal da 
Alemanha, Grande Oficial. 

ÁgUa Azteca, Placa, MéXico. _ 
Ordem de Isabel a Católica, Comendador, 

Espanha. 
O Embaixador Sérgio Damasceno Vieira, 

se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Embaixador do Brasil junto à fe
deração da Malásia. 

Secretaria de__Estado .das Relações Exterio
res, de de 1989. - Sérgio Bar
bosa Serra~ Chefe do Departamento do Ser-
viço Exterior. · 

- (À Çómiss§o de Relações Exteriores ~ 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 186, DE l989 
(N• 516189, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federa]: 

De conformidade com o· art 52 (item IV} 
dã Constib.dção, tenho a honra de submeter _ 
à aprovação do Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Luiz' Felipe de 
La Torre BenitezTeixeira Soares, Embaixador 
do Brasil junto à República do Quénia, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Uganda, 
nos termos do art 56,§ 19, do Regulamento 
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo 
Decreto n9 93325, de 19 de outubrO de-1986. 

2. Os mérhos do Embaixador Luiz_ Felipe 
de La Torre Benitez Teixeira Soares, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada fw)ção, constam da anexa infor~ 
mação_ do Mipistério das Relações ExteriOres. 

Brasília, 11 de setembro de 1989. - JOfié 
Samey. · 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum-Vltae: 
Embaixador Luiz Felipe de La Torre Benitez 

TeiXeira Soares 
RiodeJaneiro-RJ, 13 de janeiro de 1937. 
F""tlho de Álvaro Teixeira Soares e 
Josepha Augusta Lugarini Teixeira Soares. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo-

mata, IRBr. 
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963 
Segundo Secretário, meredmento, 19 de ja~ 

neiro de 1967. -
Primeiro Secretário, 19 de janeiro _de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 28 de abril de 

1977. . 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 

12 de dezembro de 1979. 
Ministro _de Primeira Casse, merecimento, 

21 de dezembro de 1983. 
Assistente do_Chefe da Divisão das Nações 

Unidas, 1974. 
Subchefe da Divisão da_s Nações Qnidas, 

1975. . 
_ Assessor do Chefe do Departamento de Or

ganismos lntemationals, 1976. 
Chefe da Divisão da Organização dos Esta- -

dos Americanos, 1977 n9. 
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Coordenador de ProJetes Especiais da Se
cretaria Geral, 1979/82. 

Agregado, 1982185. 
Primeiro Subchefe do Gabinete do Vlce-Pre-

sldente da República, 1982/85. 
.Madrid, Terceiro Secretário, 1967. 
Madrid, Segundo Secretário, 1967/69. 
Madrid, Chefe do Sepro, 1968. 
Madrid, Encarregado de Negócios, 1968. 
Santiago, Segundo Secretário, 1970n3. 
Santiago, Primeiro Secretário, 197 4. 
Nairóbi, Embaixador, 1986/89. 
Etiópia, Sodalista, Embaixador, cumulativa

mente, 1989. 
Maurício, Embaixador, cumulativamente, 

1989. 
Reunião do Cies, México, 1964 (membro). 
IV e V Peóodos de Sessões da Conferência 

da Alalc, Bogotá, 1964 e 1965 (membro) 
Reunião da Comissão Especial de Manufa

b.Jras da OEA, México, 1965 (membro). 
À disposição do Secretário-Executivo da 

Alalc, em visita ao Brasil, 1965. 
Partldpação em' Simpósio na Escola de Co

mando do Estado-Maior do Exército -!;ce
me, 1966 (membro). 

VI Período da Conferéncia da Alalc, Monte
vidéu, 1966 (Membro). 

UI Junta Ibero-Americana Aeronáutica do 
Espaço, Granada, 1967 (representante). 

Seminário América Latina-Espanha, Ma
drid, 1969 (obsetvador). 

VI Curso Regional de Política Comercial da 
Unctad, Chile, 1971 (participante). 

lll Sessão da Conferência da Unctad, Santia
go, 1972 (membro). 

Reunião sobre Transporte Maritimo entre 
o BrasU e o Chile, Santiago, 1973 (delegado). 

Curso de Política Económica e Comercial 
da Cepa!, Sanfiago, 1973 (participante). 

XXIX Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1974 (membro). 

LIX Sessão do Conselho Económico e So- . 
cial das Nações Unidas (Ecosoc), 'Genebra, 
1975 (membro). 

O COnferênCia do Cofnitê Preparatório da 
C:OnferêliCia das Nações Upidas sobre Estabe
lecimentos Humanos, Nova York, 1976 (rfl.em
bro). 

Reunião Técnica sobre ·coOtdenação entre 
o Treinamento para o Trabalho e a Educaç:~o 
Formal, âmbito internacional, Brasílià, 1977 
(representante). 

Conferência na Escola Nacional de Informa
ções- ESNI, Tema: "Panorama Político Mun
dial e Organização das Nações Unidas" 1977. 

Conferência na Escola Superior de Guerra 
-.- ESG, Tema: "Organização dos Estados 
Americanos", 1977. 

Conferência das Nações. Unidas sobre a 
àgua (Confagua), Mar dei Plata, 1977 (mem-
bro). . 

Conferência Regional Preparatória sobre 
Desertificação, Santiago, 1977 (delegado). 

Conferência na Escola Superior de Guerra 
-ESG, Tema: "AOEAeoSistema de Segu
rança Coletiva", 1978. 

I Conferência Intergovemamental sobre Po
lítica CuJtural para América Latina e o Caribe, 
Bogotá, 1978 (delegado). 

N Reunião Preparatória do IV Reunião do 
Sela, Caracas. 1978 (Chefe). 

IV Reunião de nivel Mínisterial do Sela, Cara~ 
cas, 1978 (Subchefe). 

VIII Período Ordinário de Sessões da Assem
bléia Geral da OEA, Washington, 1976 (dele
gado). 

Reunião Regional sobre a Conferência das 
Nações Unidas para a Agua e sobre a Comis
são Econômica para a América Latina (Confa
gua/Cepal), Santiago, 1978 (Chefe). 

Xlll Reunião Anual do Cies, Washington, 
1978 (delegado). 

Orientador de- aJunos do- CUrSo _de Prepa
ra~o à Carreira de Diplomata, 1979. 

_A..fllsposi_ção do Chanceler da Argentina em 
Visita ao Brasll, por ocasião da posse do Presi
dente João Baptista Figueiredo, 1979. 

V Reunião da Comissão Especial de Coor
denação Bras~-Chile, Santiago, 1979 (mem~ 
bro). 

IX Assembléia Geral da OEA, La Pa~ 1979 
(membro). 

Participação n_o Estágio de Preparação para 
Integrantes da Rep.re'sentação ~o Brasil na 
Junta lnteramericana de Desenvolvimento -
JUD, Estado-Maior das Forças Armadas, 1980 
(conferencista}. 

X Reunião da Comissão Mista Teuto-Bra
sileira de ·cOoperaçao- Ciei-ltifica e Técnica, 
Bonn, 1980 (membro). 

Vlsita do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores a Santiago: 1980 (membro). 

XXXV Assembléia Geral da ONU. Nova York, 
1980 (delegado). 

Missão Especial à América Central, 1980 
(chefe). · · - · · 

Xl Peóodo Ordinário de Sessões da Ass_em
bléia Ger-ãJ da Organização dos Estados Ame
ricanos (OEA), Castries, Saint Lúcia, 1981 (de
legado). 

XIII Reunião Ordinária dos Chanceleres dos 
Pafses da Baciã do Prata, Brasma, 1982 {dele-
gãclo). · · -

-MlSSãO Especial à Guatema1a 1982 (chefe). 
Visita do Secretário~Geral das Relações Ex-

teriores a Lima, 1982. 
· --Conferência na Escola Superior de Guerra 

- ESG, Tema: "O papel dos Organismos Re
gionais Americanos na Política Continental", 
1982. . . 

Membro dã Banca.ExiDninadora VI e VII Cur
. ses da AltOs Estudos -_ CAE, do Ministério 
das RelaÇões Exteriores, 1"983. 

Ordem do Mérito Naval, Brasil,. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasü. 
Ordem de Rio Branco, Grande OfiCial, Bra-

sil 
Medalha do Mérito Santos Dumont. Brasil. 
Medalha do Pacificadbr, Brasil. 
Medalha de Honra da Inconfidência, Brasil 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Ordem do Ubert.ador B_emardo O'Higgins, 

Chile. 
Ordem al Mérito Civil Espanha. 
Ordem dei Libertador San Martin, Argentina. 
Ordem ai Mérito por Serviclos Distinguidos, 

Peru. 

Ordem dei Águila Azteca, México. 
Ordem E! Sol, Peru. 
Cruz do Mérito Federal, Alemanha. 
O Embaixador Luiz Felipe de La Torre Beni

tez Teixeira Soares se encontra nesta data no 
exercício de suas funções de Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
~es, em de de 1989. -
Sergio Barbosa Serra, Chefe do Departamento 
do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 187, DE 1989 
(N• 509189, na origem) 

Exceleni:ísísmos SenhoTes.Me:mbros d9 Se
nado Federal: 

Nos termos do art 123 da' Constituição Fe
deral, tenho a· honra de submeter à conside
ração d_o Egrégio $enado Federal o nome do 
T ehente-Brigadeiro-do-Ar Cherubiin Rosa Fi
lho para exercer o cargo de Ministro do Supe· 
rior T nbunal Militar na vaga que se abrirá, em 
novembro vindo.uro, com a aposentadoria 
compulsória· do Senhor Minlstro Tenente-S ri~ 
gadeiro-âo-Ar Antônto Geialdo Peixoto. 

_ Os ~_éritos do Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Cherubim Rosa Filho, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado 
cargo, constam do anexo Curr!cU!am Wtae. 

BrasfJia, 8 de setembro de 1989.~ José 
Sarney. · 

1 -DADOS BIOGRÁACOS: 
Nome: Cherubiffi Rosa Uma 
Posto e_ Quadro: Tenente-Brigadeiro-do-Ar 

· Data de Nascimento: 11 de setembro de 1926 
Filiação: Cherubim Rosa e Isabel- Rolim Rosa 
Naturalidade: Sorocaba -São Paulo 
Estado CIVil: Casado 
Cartão ldent: 1.775 -MAer. 

2- DEPENDENTES:. 
Dilza Brãga Rosa (esposa) 
Cláudia Braga Rosa (fllha) 
3-HISTÓRICOMlLJTAR: 
a) Praça (Cadete do Ar): 4 Abr 1945 

Aspirante-a-Oficiai Aviador: 22 ,Dez 
1948 

Brigadeiro-do-Ar: 31 Mar 1979 
Major Bilgadeiro-do-Ar: 31 Mar 

1982 - . 
Ten BriQadeiro-do--Ar: 45 Nov 1985 

b) Cursos Realizados 
1 -No País: Todos de Carreira 

-Superior de Guerra 
-de Caça 
-de Transporte 
-de Bombardeio 
-de Operações Especiais e 
-de Helicóptero e outras Aeronaves 

2-No Exterior: 
-de Suprimento (EEUU) 
-de Treinamento Integrado (EEUG) 
e 
-de Operações Especiais (PaÕamá) 

c) Funções: · 
-Todas em Esquadrões 
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-Comandante de Esquadrão - 1 ~/s~ 
GAv 
-Comandante de Grupo- 5~ GAv 
-Comandante da Base Aérea de Santa 
Maria 
-Instrutor da Escola de Aperfeiçoa
mento de Oficiais (EAOAFR) 
-Instrutor da Escola de Oficia[s Espe
cialistas e de Infantaria de Guarda 
(EOEIG) -

-Instrutor Convidado da USAF no Pa
namá 
-Membro de Co-rpo Permailérite da Es
cola Superior de Guerra 
-Chefe do Estado-Maior do Comando 
de Transporte Aéreo 
-Chefe do EstadO-Maior do Comando 
Aerotático 

-Chefe de Operações do Comando
Geral do Ar 
-Chefe da 1' Subchefia do Estado
MaJor da Aeronáutica (Coordenação) 
-Chefe da 2• Subchefia do Estado
Maior da Aeronáutica (Planejamento) 
-Representante do Ministério da Aero
náutica na COBAE (Comissão Brasileira 
de Atividades Especiais) 
-Comandante da Academia da Força 
Aérea 
- Diretor de Administração do Pessoal 
da Aeronáutica (DIRAP) 
-Comandante do UI Comando Aéreo 
Regional 
- Yice-Chefe do Estad_o-Maior da Aero~ 
náutica 
- Diretor-Geral do Departamento de 
Pesquisa e. Desenvolvimento (DEPED) 
-Comandante do Comando-Geral do 

Ar(COMGAR) 
-Chefe do Estado-Maior da Aeronâu· 
tica (EMAER) (Atual) 

d) Total de Horas de Vôo: 
-Possui mais de 8.600 horas de ~ôo. 

e) Condecorações: 
-Medalha Mérito Aeronáutico (Grande 
Oficiai) 
- Medaiha Mérito Navai (Grande Oficiai) 
-Medalha Mérito Militar (Grande Ofi-
cial) 
-Medalha Mérito ForÇas Armadas 
(Grande Oficial) 
-Medalha Mérito Rio Branco (Grande 
Oficial) 
-Medalha Militor de Ouro Passador de 
Platina 

-Medalha de Campanha no Atlântico 
Sul 
-Medalha Mérito Santos Dumont 
-Medalha do Pacificador 
-Medalha Mérito Tamandaré 
-Medalha Legião do Mérito (Estados 
l.lnidos) 
-Medalha Al Mérito Militar Gran Estrela 
{Força Aérea Chilena) 
-Medalha Mérito Aeronáutico (Força 
Aérea Uruguaia) 
-Medalha Mérito Aeronáutico (Força 
Aérea Argentina) 

-Medalha Mérito Aeronáutico (For~a 
Aérea Paraguaia) _ 

I) Tempo de Serviço: 
- -..;_44 (quarenta e quatro) anos 

(À ComissãO de Constituição, 
Justjça e Gdadaro·a.) 

Pareceres 
PARECER N• 81, DE 1989 

(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Sobre o Projeto de Lei da C&nara n 9 

33~ de 1988 (n9 5. 775-B, de UJB5, na 
Casa de ofigem) que :·considera penosa, 
pari!l efeito de concessão de_ aposenta
doria especial aos 25 anos de serviço, 
a atividade profissional de telefonista·: 

Relator: Senador Carlos Chiareli 
Vem a esta Comissão para ser apreciado 

o Projeto de Lei da Câmara nQ 33, de 1988, 
de autoria do ilustre Deputado Osvaldo Nasci
mento, que tem por objetivo a concessão de 
aposentadoria especial, aos 25 anos, aos exer
centes __ d.a atividade laborativa profissional de 
telefonista. -

A Proposição foi aprovada na Câmara dos 
Deputados sob o número 5.775-B, sendo que, 
nesta Casa Legislativa, foi apreciada pela dou~ 
ta Comissão de Consbtuição, Justiça e Cida
dania, tendo sido aprovada em seus aspectos 
preliminares de constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa, recomendando 
aquela Comissão a continuidade de sua trami
tação, a_fi!Jl de-ser examinada em seus aspec
tos de mérito propriamente ditos. 

Trata-se_ de projeto de lei_ simples em _sua 
elaboração, em face dos objetivos colimados, 
ou seja, de considerar penosa a atividade de 
telefonista, para efeito de concessão de apo

. .sentadoria especial, independente do lugar 
onde seja exercida, aos 25 anos de efetiva 
atividade cOmo tal. Isso significa que, transfor
mãdo_O_ prOjeto em lei, os exercentes da- ativi
dad~ profiSSional de te~efonista, inclusive os 
de mesa, passarão a fazer jus ao benefício. 

I:: o Relatório. 

VotO 

Se fizermos um estudo retrospectivo sobre 
a matéria, vamos verificar que: de longe, os 
telefonistas de empresas que exploram serviço 
de telefonia, telegrafia, de radiotelegrafia ou 
de radiotefefonia fazem jus a uma jornada re
duzida de Seis horas diárias, em face do des
gaste riSicd e mental que lhes acarreta a profis
são. É o que a respeito dispõe o art 227 da 
Consolidação ~as Leis do Trabalho. 

Com o passar do tempo, a jornada reduzida 
de seis_ horas foi estendida aos telefonistas 
das empresas que nâo exPloram propriamen
te serviços de telefonia, em face da similitude 
do_s serviços prestados, segundo os termos 
da Portaria n• 3.099, de 4 de abril de 1973, 
do Ministério do Trabalho. Este entendimento 
ministerial foi, posteriormente, consagrado na 
Justiç:a do Trab~ho, quando o Tribunal Supe
rior do Trabalho editou o PrejuJg~do n9 5_9, 
do seguinte teor: 

"É aplicável à telefonista de mesa d~ 
empresa que não explora o serviço de 
telefonia o disposto no art 227 e seus 
parágrafos da CLT:" -

Atualmente, portanto, não há mais distinção 
entre exer.centes de atividade de telefonista, 
em razão da natureza da empresa. Todos têm 
direito à Jornada de trabalho diária de_ seis ho
ras. 

Os relevantes motivos que determinaram 
a jornada de trabalho reduzi_da, em nosso mo
do de entender, justificam plenamente a asse

.guração do direito à aposentadoria especial 
aos vinte e cinco anos. com proventos inte
grais, visto que estão presentes aqueles ele
mentos próprios das doenças profissionais do 
trabalho de telefonia, atuaJmente, reconheci
das não só por autoridades especializadas em 
saúde ocupacional, mas também pelo Judi
ciário Trabalhista. __ 

Aliás, a Constituição Federal, em seu art. 
202, inciso II, dispõe sobre a possibilidade de 
ser concedida, por lei ordinária, aposentadoria 
especial, nos seguintes termos: 

"fl- após trinta e cinco anos de baba
lho, ao homem, e, após trinta, à mulher, 
ou em tempO inferior, se sujeitos a traba
lho sob condições especiais, que prejudi
quem a Si1Úde ou a integridade física, defi
nidas em lei'~ (Grifos nossos) 

É o caso presente._ O projeto de lei sob exa
me encaixa-se como luva nos dispositivos 
constitucionais constantes da transcrição su
pra, in fine, a medida em que, como ficou 
demonstrado, as condições em que os telefo-
nistas exercem suas atividades laboratlvas são 
inequivocamente especiais e, ao longo do 
tempo, prejudicam sua saúde e _integridade 
ffsica. 

Em face do exposto e, tendo em vista os 
argumentos oferecidos durante a _tramitação 
dQ projeto de lei em exame, seja na Câinara 
dos Deputados, s_eja na Comissão de ConstiM 
tulção, Justiça e Cidadania deste_Senado Fe
deral, nosso voto é pela sua aprovação, con
soante à redação final na Casa de _origem. 

Sala da Comissão, 12 de setembro de 1989. 
-José lgnácio Ferreira, Presidente- Sena
dor Carlos ChiareDi, Relator - Mádo Maia -
Jutahy Magalhães, Vencido ~ Cados Patro:
eúJio - Ney Maranhão - Marco Maciel -
José Fogaça- Gomes Carvalho -Frãnc!Sco 
Roffemberg- G'd &bóia de_ Carvalho -Na
bor Júnior, Vencido -Márdo Lacerda- Nel
son Wedekin. 

PARECER N•182, DE 1989 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

Sobre o Projeto de Lei do DF n~ 46, 
de 1989 (Ofício n 9 S/22, de 1989; n 9 

03/89 .. P_ na origerh), que "altera a reda
çãodo art :!9 da Lei n 9 02 de 30de novem
bro de 198ft e cM outras providénci~"· 

Relator: Senador Meira Filho 
De iniciativa do Presidente do TribiJ]lal de 

- Contas do Distrito Federal, nos termos do dis
posto na Resol~ão nQ 157/88do Senado Fe-
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deral e nos arts. 73, 75 e 96, inciso n, alinea 
b, d51 ConstituiÇão, combinados com o art. 
16, § 19 , do Ato das- Ojsposições Constitu
cionais Transitórias, vem a exame desta Casa 
o presente Projeto de Lei que "altera a redação 
do art. 2~ da Lei .. o~ 02, de 30 de novembro 
de 1988, e dá outras providências". 

Esta Proposição tem por finalidade, confor
me se verifica no art. 1 <?, fixar o valor do venci
mento inicial do cargo de Analista de Finanças 
e Controle Externo em NCZ$ 1.220,00 {hum 
mll, duzento.s e.vinte cruzados novos) que ser
virá de base de cálculo dos demais vencimen
tos da carreira Finanças e Controle Externo 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Prevê que o citado v~or será reajustado, 
a partir de agosto de 1989. nas mesmas datas 
e nos mesmos inc:Hces adotados para os seM
dores públicos. 

Concede aos integrantes da Carreira Fman
ças e Controle Externo~ incl~sive aposentados 
e pensionistas, com ato regulamentar do Tri
bunal de Contas do DF; as seguintes gratifi-

171% sobre o vencimento da categoria de 
Analista de Finanças e Controle Externo. 
· Diante do exposto, e considerando a consti
bJcionalidade e ajuridlcidade da alteração pro
_posta, ·nosSo- parecer no âmbito desta Comis
são, é pela aprovação do presente projeto de 
IeL 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 
1989. Mauro Benevfdes, Presidente - -Meira 
Ffllio, Relator - Leopoldo Peres - Alufzio 
Bezerra-=- M6rcio Lacerda - Wilson Martins 
- MaUrício Com~a -=-- Lourival Baptista -
POrnjieU de-SOUSii- Dirceu Cameiro -Ira-
puãn_ c~ "'.júf!_loF. - - · · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
Expediente lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido 
pelo Sr. V-Secretário. 

-Étid;; o seguinte 

Aviso 

cações: DO l'III'IISlRO CHEFE DO GABINETE 
l-de Desempenho das Ativldades de CML DA PRESID~CIA DA REPÓBU-

Controle Externo, aos ocupantes do cargo de CA 
Analista de FinanÇas e Controle Externo, até 
o limite de duzentos por cento do valor do N~ 563/89, de 6 do corrente, ençaminhando 
respectivo vencimento; esclare<:imentos da Secretaria de Assessora-

2 -De Apoio às Atividades de Controle Ex· menta da Defesa nac:ional sobre os quesitos 
temo, aos ocupantes do cargo de Técnico de constantes do Requerimento n<? 382, de 1986, 
F"manças e Cóilttóle Externo, até 0 limite de de autoria do Senador Enéas Faria formulado 
cem por cento do respectivo vencimento. <::om o objetivo de obter informações sobre 

Por outro lado, retira dos servidores inte- o acordo Nuclear Brasil-Alemanha e instala-
grantes das referidas carreiras as seguintes ções mmtares na região da Serra do Cachim~ 
gratificações: bo. 

l-de Produtividade; O ªR. PRI'!SJDENTE (Nelson Carneiro) 
2 ;._de Desempenho das Atividades de Tri- - Uma vez que já transcorreU prazO de 3 

butação, Arrecadação e Fiscalização dos Tri- anos~ apresentação do requerimento e soli~ 
botos do Distrito Federal; citação das informaÇões, o expediente lido se-

3-de Estfmulo"à Fiscalízàção e à Arreca- rá anexado ao Requerimento n'? 382, de 1986 
dação de Tributos; e encaminhado ao arquivo, onde poderá ser 

4-gratificação de que trata o artigo 19, consultado pelos senhores Senadores que o 
alínea b, do Decreto-Lei n9 2.367 ,. de 5 de desejarem. 
novembro de 1987; e OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So-

5-de Controle Externo: --· .bi-.e a mesa, pi"ojetos que serão lidos pelo Sr. 
Está previsto que nenhwna redução de re- 19 Secretário. 

muneração poderá resultar da aplicação desta 
Proposição. São lidos os seguintes 

Fmalizarrdo, o art. 29 prevê que a despesa 
decorrente da exe(:ução deste Projeto de J,..ei 
correrá à conta de dotação consignada em 
orçamento próprio. 

No ofício que acompanha esta Proposição, 
o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal esclarece que esta alteração faz-se ne
cessária, uma vez que o D~reto-l.,ei n~ 2.370, 
citado no § 2~ do art 29 da Lei rt' 02, de 30 
de novembro de 1988, foi revogada pela Lei 
n• 33, de 12 de julho de 1989, extinguindo 
a carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Fe
deral, c::ujas normas se estendiam aos inte
grantes da carreira Finanças e Controle Exter
no, gerando, ass.im,<efeitos prejudiciais aos 
servidores devas carreiras_._ . _ 

O reflexo negativo a essas carreiras foi a 
perda da Gratificação de Estímulo à FlScali
zação e Arrecadação dos Tributos do Distrito 
Federal, que representavam o equivalente a 

PROJEI'O DE lEI DO SENADO 
N• 267, De 1989 

Regulamenta o inciso~ do art. 5P 
da Constituição BrasUeira, que benefida 
as pessoas consideradas pobres. 

. O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Ficam isentas de pagamento. de 

<:ertidão de registro ciVil de nascimento e de 
6biio as pessoas de ambos os seXos compro~ 
vadarnente pobre. 

§ 1 '? São consideradas pobres aquelas 
pessoas maiores d~ 18 anos e seus depen
dentes, sadios ou Qlválidos, cujos rendimentos 
(salários. aposentadorias ou pensões) sejam 
iguais ou inferiores· a três salários mínimos 
vigentes. 

Art. 2~ Acam autorizados a fornecer ates
tados de pobreza aos beneficiados por esta 

lei o juízo de direito da comarca; na ausência 
deste, o vigárío da fregUesia; e na ausênCia 
deste, a autoridade policiaf do município. 

Art 39 Serão punidos, de conformidade 
com "a Lei Peilal brasileira, os que usarem de 
fraude para obter o atestado de pobrezã. 

Art. 4' A presente lei entra em vigor na 
data de publicação. 

Art. 59 Ficam revogadas as disposições 
contráriaS. · 

- Justificação 

O primeiro passo que o Estado deve dar 
em reconhecimento à cidadania. do seu povo 
é-proporclónái~lhe meios que atestem a sua 
identidade ao nascer e ao morrer. O nasci
mento ou a morte de um ser humano é um 
fato social que não pode ficar no olvido. 

É importante recordar que, em quase todas 
as caffipaimas políticas, os candidatos depa
ram-se com uma quantidade enorme de adul
tos sem o registro óvll. É óbvio que este tipo 
de marginalização é bastante corrium naS ca
madas mais pobres da população brasileira. 

A nova Cónstituição brasileira, promulgada 
em 5 de outubro de 1988. denominada de 
cidadã, preocupou-se com este problema no 
art. 5~. inciso LXXVI, que assegura a gratuidade 
do registro civil de nascimento e a certidão 
de óbito a quem seja considerado pobre. To
davia, os constituintes deixaram para a legisla
ção coniplementar a tarefa de definir quem 
é pobre no Brasil. 

No intuito de pôr em prática este dispositivo 
constitucional, que irá facilitar a vida de mi
lhões de brasileiros, é que estamos apresen
tando este projeto de lei. 

Sala das Sessões. 13 de seteml:!.ro de 1989. 
-Senador Lavoisier Maia. 

v\ Comissão de Constítufção;·Justiça 
e aaadiiiiia-compétência terminativa.) 

PROJEI'O DE lEI DO SENADO 
N• 268, de 1989 

Regulamenta o inciso XXI do artigo 7P 
da Constituição. 

O Congressõ Nacional decreta: 
Art. 19 O aviso prévio de que trata a Con

solidação dàs Leis c;to Trabalho, aprovada pelo 
DeCreto-Lei n<? 5A52 de 19 de maio de 1943, 
será variável na proporção de um mês por 
cada ano de serviço prestado pelo empregado. 

Parágrafo único. A (ração de tempo supe~ 
rior a seis meses de serviço prestado pelo em· 
pregado corresponderá a um mês de aviso 
prévio para os fins desta lei. 

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
~ontrárto. 

Justificação 

A Constituição promulgada em 5 de outu
bro de 1988; estaOclece·nó inciso XXI dó seu 
art 7' no Cat>itulo dos Direitos SOciais, que 
o aviso prévio seja proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
tennos da lei. 
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Com o objetivo de disciplinar este direito Ção-docortedeverbasdoorçamentodoMinis-
instituido pela Constituição oferecemos este térlO da Aeronáutica". -
projeto de lei que utiliza como critério a pro- Além dissO, e consoante dados oficiais, "o 
porção de wn mês de aviso prévio para cada· mercado de transporte aéreo doméstico de 
ano e fração superior a seis meses de serviço passageiros, nesta década, vem crescendo a 
prestado pelo empregado. uma taxa média de 4% ~o ano, mas o s~tor 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. de carga aérea teve o crescimento explosiVo -
Senador Iram Saraiva. de 13% ao ano no transporte domésticO, e 

(À Comissão de Assuntos Sacíais- --- de 7% na área internacional. Por outro lado, 
_competência terminativa.) a mudança do perfil por que a {rota está pas-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 269, de 1989 

Cria oAdicíoni!JI de Tarifa Aeroportuáda 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1~' É criado o Adicional de Tarifa Ae

roportuárfa (ATAERO) no valor de 50% (cin· 
qüenta por cento) sobre as Tarifas Aeropor~ 
tuárias referidas nos arts. 3~' e 89 da Lei n~ 
6.009, de 26 de dezembro de 1973. 

§ 1~' O adicional de que trata este artigo 
destina-se à aplicação em melhoramentos, 
reaparelhamento, reforma, expansão e depre-
ciação de instalações aeroportuárlas e da rede 
de telecomunicações e auxílio à navegação 
aérea em rota. 

§ 29 A sistemática de rec_olhimento do 
ATAERO será .a ffiesrriaifmpregada para as 
cobranças das respectivas tarifas e o produto 
de sua arrecadação depositado no Banco do 
Brasil, constituindo recursos da Empresa Bra
sileira de Infra-EstrutUra Aeroportuária SIA
lNFRAERO, a quem caberá sua gestão. 

Art. 2~ O Programa Anual de aplicação 
dos Recursos do ATAERO será aprovado pelo 
Ministro da Aeronáutica. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justiftcação 

A expansão do sistema aeroportuário brasi
leiro tem sido fmanciada, tradicionalmente, 
por dotações do orçamento governamental 
ou por fnanciamento externo, gerando, neste 
caso, aumento de nossa dMda pública. 

Ainda hoje o setor enfrenta dificuldades para 
o reaparelhamento dos aeroportos, para a 
conclusão de vários deles e especialmente pa
ra a insta1ação dos centros regionais de con-
trole do tráfego aéreo. --

Erii razão do recente e trágico episódio do 
Vôo 254 da VARIG, cujo aparelho perdeu-se 
da rota e acidentou-se ao norte de Mato Gros
so, quando seu destino era a Qdade de Belém, 
a menos de duas horas de Marabá, onde fizera 
a última escala, veio a público a fragilidade 
do sistema de segurança dos vôos em grande 
parte do território brasileiro. 

Segundo o noticiário, "o acidente com o 
BOEING 737-200 da VARIG seria evitado se 
a capital paraense contasse com um sistema 
de radar em pleno funcionamento. Este siste
ma, que ainda não existe, é o' ONDACTA IV 
(C,entro Integrado de Defesa Aérea e Coritrole 
de Tráfego A~reo) e não foi instalado em fun-

sando, com a entrada de equipamentos _de 
última geração, mais econômicos, mais silen
ciosos e de maior oferta unitária vem provo
cando demanda cada vez mais el_evada de pis
tas, pátios e terminafs. Ao mesmo tempo que 
as necessidades de investimentos no setor 
crescem, registra-se a_ diminuição gradativa 
da receita tributária da União com as disponi
bilidades de recursos para investimentos na 
área praticamente atingindo a exaustão. Há, 
portanto, a necessidade de se encontrar fontes 
alternativas de recursos que permitam a ma
nutenção dos niveis mínimos de atendimento 
na área". 

Ora, com uma inflação que já atingiu o pata
mar d_~ 30% ao mês, vê-se __ o 9o\o'emo na ron
tingêncta de comprimir ainda mais os gastos 
públicos, sendo ilusório esperar-se que so
brem recursos suficientes para investimentos, 
quando o que se busca a todo custo é a redu
ção do déficit público. 
· Sendo da responsabilidade da União a ex
ploraç.!!o dos serviços de navegação aérea, ae
roespacial e da infra-estrutura aeroportuárias 
(CF, art. 21, Xll, c), urge que se crie meca
nismo econômico para finafldar tais serviços, 
especialmente quando se tem conhecimento 
de que as tarifas cobr~das atualmente visam 
tão-somente à manutenção das instalações, 
isto é, destinam-se _a cobrir despesas de cus
teio. 

Daí a apresentação do presente projeto de 
criação do Adicional de Tarifa Aeroportuária, 
que terá o produto de sua arrecadação desti
nado à apllcação em investimentos para me-
lhoramento, reaparelhamento, reforma e ex
pansão de instalações aeroportuárias e de se
gurança do tráfego aéreo (art. 2"). Portanto, 
com o objetivo de custear despesas de investi
mento. 

É uma providência que se inspira no prin
cipio da justa repartição dos encargos sociais, 
já que apenas os que utilizam os serviÇOS e 
equipamentos do setor é que serão chamados 
a contribuir e, assim mesmo, na proporção 
de intensidade da utilização. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989 
- Rol1iiT1 Tito. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-competência teiminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 270, DE 1989 

Altera a redação do § ;29 do art 5 9 da 
Lei n• 7.797. de 10 de julho de 1989, 
que cria o Fundo Nacional de Meio Am
biente e cM outrélS provídêndas. 

O Congresso Nacional decret?: 
Art. I' O § 2• do art. 5• da Lei n• 7.797, 

de 1 O de julho de 1989, passa a vigorar com 
a seguinte redação 

.. Art. 5• ························----
....••.•• c ................................ ~~ ...... ~ 

§ 2~ Sem prejuízo das ações em âm
bito nacional, será dada prioridade aos 
projetes que tenham sua área de atuação 

_ na Amazônia Le'gal e/ou no Pantanal Ma-
to-GrOssense.;, - - --

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

Art. _ 3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Lei n• 7.797, de 10. de julho de 1989, 
é fruto da mobüização nacionál e internacional 
provocada pelo desmatamento abusivo da 
Amazônia através de queimadas e o_utras for
mas de destruição que ameaçam um pabi
mônio inestimável do povo brasileiro. 

Parte do conjunto de medidas conhecido 
como "Projeto Nossa Natureza", a Lei n~ 
7. 797, com muita propriedade, cuidou de criar 
wn mecanismo efetivo de proteção à natureza, 
ou seja, um Fundo destinado a "desenvolver 
projetes que visem ao uso racional e susten
tável de reCW'SOs naturais". 

O debate gerado pela questão Amazónica 
colaborou enormemente para que, da twbidez 
das posições emocionais e apaixonadas, ex
traíssemos a lição cristalina segundo a qual 
a Amazônia ou outras regiões do país que 
configuram ecossistemas especiaJfssimos não 
podem ser preservadas da ocupação da soç;ie
dade b(aSil~ira, como imensos hortos. 

A postura purista, que não _considera o ho
mem parte do meio ambiente, mas o vê sem
pre como mero agressor, favorece a destrui
ção, ao contrário de suas manifestas inten
ções. 

Somente a ocupação racional e criteriosa 
pode salvar o~ grandes ecossistemas brasi
leiros, ao mesmo tempo em que permite à 
população usufruir dos beneficies de sua incrí
vel riqueza natural. 

Dessas considerações concluímos ser me-
dida das mais conseqüentes a criação do Fun
do Nacional do Meio Ambiente, pelo poder 
que terá de direcionar o debate e~J6gico num 
rumo produtivo e promover·a verda~ira pre-
servação: - _ ~ __ --

Acreditamos, contudo, ser uma falha da Lei 
a prioridade concedida apenas aos projetes 
que tenham sua área de atuação na Amazônia 
Legal. A dimensão do problema ambiental 
amazônico justifica a prioridade, porém, não 
menos urgente e dramática é a situação do 
Pantanal Mato-grossense, a maior planicie 
inundável do planeta, ecossistema único no 
mundo pelas suas proporções, diversidade ge
nética, riqueza admirável de fauna e flora e 
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outras características que o colocam no plano 
de património da humanidade, atraindo tam
bém as preocupações internacionais. 

Em junho deste ano, o 1 ~ Congresso Inter
nacional sobre Preservação do Pantanal reu
niu quase ma ecologistas do Brasil, França, 
Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Colêm
bia e Argentina movidos pelo objetivo de evitar 
a destruição de uma região privilegiada, con
forme reconhece a própria Constituição, no 
seu art. 225, § 49, Técnicos insuspeitos alerta
ram para a possibilidade real do fim do Panta
nal, cas_o não sejam tomadas providêndas ur
gentes. 

A degradação do Rio Taquari e seu Vale 
é o primeiro e inequívocO sinal. O assorea
mento dõs rios, o uso abusivo de mercúrio, 
a presença de agrot6xicos em peixes nobres 
e aves constituem uma face gravíssima:- do 
problema. 

O rio Paraguai está recebendo 30 toneladas 
diárias de terra e areia procedentes da lavoura 
de soja, no planalto, num assoreamento rápi· 
do e dramático que já comprometeu 150_dos 
250 qu~ômetros de seu curso, até_ desaguar 
no rio Taquan. Sua profundidade está. reduzida 
a um quarto do verificado há cinco anos, che· 
gando, em certos trechos, a diminuir de mais 
de 1 O metros para 80 centímetros. 

A queda brusca na capacidade de escoa
mento do rio faz com que suas águas procu· 
rem leito em regiões secas, transformadas em 
verdadeiras lagoas. Outras conseqüências são 
o desaparedmento dos peixes de grande porte 
e um sério desequ~íbrio para o ecossistema, 
uma vez que o Taquari era o caminho n-atural 
da piracema. 

O assoreamento do Taquari é um indicador 
da verdadeira questãO central: a atividade eco· 
nômfca que se insta1a nas bordas do Pantanal 
pode vir a destruí-lo caso não seja orientada 
para uma integração adequada com o meio 
ambiente e caso deJa não se exijam projetas 
que demonstrem conhecimento e capacidade 
para operar sem gerar desequilíbrio irrever
síveJ. 

Outra fonte de devastação da riqueza panta· 
neira é a atuação de quadrilhas de traficantes 
de tóxicos e de peles de animais, além da 
pesca industrial predatória, que não respeita 
os ciclos de reprodução das espécies~ 

Um -conjunto de agressões de tal porte e 
a importância reconhecida do Pantanal "Como 
ecossistema a ser protegido e como fonte de 
riquezas a ser explorada racionalmente apon
tam para medidas urgentes e profundas, pro· 
postas concretas, antes que, mais uma vez 
- a exemplo da Amazônia - tenhamos que 

·correr atrás das pressões e das propostas in· 
temacionals. 

A equiparação do Pantanal à Amazónia_, pa
ra fms da prioridade na aplicação dos recursos 
prevlstana Lei n' 7.797, é justa de per si. Pode· 
se dizer, até, que é o mínimo a ser feito, se 
aprendemos a lição da Amazônia. 

Saladas Sessões, 12 de setembro de 1989. 
Senador Márcio Lacerda. 

lEGISlAÇÃO OTADA 
LEI N• 7.797, DE 10 DE~ULHO 

DE 1989 

Cria o Fundo Nacional de Meio Am
biente e dá outras providências. 

.............................. ~""'-------·--'---· 
Art. 59 Serão consideradas prioritárias as 

aplicações de recursos financeiros de que trata 
esta Lei, em projetos nas seguintes áreas: 

1-Unidades de Conse!Va.ção; 
ll-Pesquisa e Desenvolvimento Te enoló-

gico; 
ill-Educação Ambiental; 
IV -Manejo e Extensão Florestal; 
V- Desenvolvim~nto Institucional; 
Vl-Controle Ambiental; 
Vl1- Aproveitamento Econômfco Racional 

e Sustentável da Flora e Fauna Nativas. 
§ 1 q Os programas serão periodicamente 

revistos, de acordo com os princípios e dire· 
trizes da política nacional de melo ambiente, 
devendo ser ahuaJrriente submetidos ao Con
gresso Nacional. 

§ 29 Sem prejuízo das ações em âmbito 
nacional, será dada prioridade aos projetas 
que tenham sua área de atuação na Amazônia 
Legal. .......................................... _________ , ____ _ 

ciliar adequadamente o crescimento econô· 
mico com a superação das desigualdades in
terpessoais e inter-reglonais de renda, para 
não falar de uma recorrente incúria em relação 
à questão ecológica. 
--Esse modeJo de desenvolvimento desarmó
nico ~Iic;a, em bo_a medida, os crescentes 
problemas' sociais que ~avultam na cidade e 
no campo, mormente nó contexto das crises 
que têm afetado as perspectivas de cresci
mento económico. 

No caso específico das disparidades regio
nais, as iniciativas governamentais revelaram
se flagrantemente inócuas. Esses problemas, 
infelizmente, continuam insuperados, pondo 
em risco a própria integridade nacional, por
quanto as desigualdades, em termos de de
senvolvimento, caminham progressivamente 
para indesejável formação de bolsões regia-

-- _nais de pobreza absol~- verdadeiras zonas 
de exclusão social 

De mais a mais, o aprofundamento Qas dis
paridades regionais repercute, ainda, no de
senvolvimento das regiões com maior pro
gresso relativo, não apenas porque compro
mete a expansão do mercado interno, mas 
porque, além disso, induz o aumento das cor
rentes migratórias em direção aos centros 

(14 Comissão de AssuntoS Sociais - _ 
competência terminativa) 

mais desenvolvidos, pressionando a oferta de 
serviços sociais básicos e, não raro, resultando 
na geração de "deseconomias de aglomera-
ção'\ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
projetas lidos se-rão publicados e remetidos 

--às comissões competentes. (Pausa.) 
Sobre a me_sa, prop-osta de emenda consti

tucional que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
É lida a~seguinte 

-PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL N• 3, DE 1989 

Acrescenta parágrafo ao art 159 e aite· 
ra a redação do inciso II do art 161 da 
Constituição Federal. 

1. Acrescente-se ao art. 159 da Constitui
ção Federal, o § 19, renumerando-se 9 atual 
§ ]9 e seguintes: 

"Art. 159. --------------------------------------------...... 

§ 1 q Os critérios de rateio dos fundos 
de que tratam as alíneas a e b do inciso 
I deste artigo terão por base a populaÇão, 
o inverso da renda per capita e a área 
territorial das entidades particulares." 

Dê-se, ao art. 161, II, a seguinte redação: 

."Art. 161. ................................................ .. 

R~ estabelecer normas sobre a trans
ferência dos recursos de que trata o art. 
159,.bem assim sobre os critérios de ra
teio dos fundos previstos em seu indso 
~ observado para esse efeito o disposto 
no§ 19 do mesmo artigo." 

Justlftcação 

Na história do desenvolvimento brasileiro, 
-iate notório tem sidÕ a-incapacidade de càn-

O gasto público e a repartição dãs rendas 
púbUcas são, sem lugar a dúvidas, instrumen
tos valiosíssimos em uma estratégia de corre
ção das desigualdades inter-regionais de ren
da, conquanto não se possa abdicar da utiliza
ção de outros instrumentos igualmente impor
tantes. 

No tocante à partilha de rendas públicas, 
o Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal- FPE- e o Fundo de Parti
dpaçãodos Municípios - FPM - devem as
sumir caráter claramente redistributivo, em 
termos regionais, conforme se depreende do 
disposto no art. 161, II, da Constituição, Cuja 
redação esclarece de forma inequívoca que 
os critérios-de rateio daqueles fundos deverão 
objetivar "o equilíbrio sodo-econômico entre 
Estados e entre Municípios". 

-Entretanto, diferentemente do que ocorre 
com respeito às transferências à conta do IPJ 

__ incidente sobre as importações (art 159, II 
e § 2•), do ITR (art. 158, ll), do IPVA (art. 158, 

- UI) e do ICMS (art 158, parágrafo único), a 
Consbluição nã'? di~c:iplin9u Q rateio do FPE 
e do FPM, remetendo a matéria à legislação 
infraéonstitucional. 
- Estâ e~end~. po[ conseguinte, Vj_sa a sanar , 

a __ assinalada imperfeição, ao niesmo tempo 
-em que pretende equalizar o tratamento que, 
hoje, a legislação _ordinária oferece à matéria. 

_ _pe_ fato, 9 Cõdigo Tributário Nacional esta
belece que, em relação ao FPM. os crit€rios 
de: rateio são a população, o inverso_ da renda 
per capjta e a área territoria1 das entidades 
participantes. No que concerne às Capitais e 
aos Municípios_com população superio!' a 156 
mil habitantes,_ p~ãle~e o critério do inversç 
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da renda per capíta , o que não ocorre, contu
do, em relação aos demais_Municipios. 

Em virtude de tais fatos, os Municípios -
ou, mais precisamente, os Munidplos de porte 
pequeno ou médio """7 das regiões periféricas 
findam penalizados. A guisa de ilustrar esse 
raciocínio, cabe aduzir que a parcela do FFM 
destinada aos Municípios do Nordeste corres
ponde a 2/3 daquela que, à conta-do FPE, 
é entregue aos Estados da mesma região. 

Subsiste, portanto, uma flagrante distorção 
na partilha do FPM, em prejuízo dos Municí
pios das regiões mais pobres. Distorção que 
se impõe seja elidida, mediante acolhimento 
desta emenda à Constituição. Caso contrário, 
continuaremos atrelados a uma postura de 
indiferença às persistentes e lamentáveis dis
paridades regionais de renda. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
- Marco Maciel - Ney Maranhão -Mário 
Maia - Pompeu de Soi.Jsa - Jutahy Maga~ 
/háes- T eotónlo Vilela Filho -Mauricio Co!'
rêa - Chagas Rodn'gues - Od Sabóia cfe 
Carvalho -José lgnácio Ferreira - Marcon~ 
des Oadelha -Márcio Lacerda- Raimundo 
!..ira - Francísco RoUemberg- Mendes Ca
nale -Afonso Sancho -José Agrlpino Maia 
- Gomes Quvalho - Carlos Patrocfnlo -
António Luiz Maya - Nabor Júnior - Luiz 
Wana -Mauro Benetlides - U1/son Martins 
-Alblll1o Franco -Jo~o Calmon- Divaldo 
Suroagy. 

LEGISLAÇÃO C7TADA 
CONSliTUIÇÃO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

······-······························-············--
Art. 159. A União entregará: 
1-do produto da arrecadação dos impos

tos sobre renda e proventos de qualquer natu
reza e sobre produtos industrializados, qua~ 
renta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e wn inteiros e cinco décimos por 
cento ao fundo de Particlpação dos Estados 
e do Distrito Federal: 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao fundo de Paticipação dos Municípios; 

c)três por cento, para aplicação em progra
mas de fmanciamento ao setor produtivo das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, atra~ 
vés de suas instituições fmaceiras de caráter 
reginaJ de acordo com os planos de desenvol
vimento, ficando assegurada ao serni-árido do 
Nordeste a metade dos recursos destinados 
à Região, na forma que a lei estabelecer; 
n- do produto da arrecadação do imposto 

sobre produtos industrializados, dez por cento 
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcio
nalmente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrlallzados. 

§ 19 Para efeito de cálculo da entrada a 
ser efetuada de acordo com o previsto no inci
so I, excluir-se--á a parceJa da arrecadação do 
Imposto de Renda e proventos de quaJquer 
natureza nos termos do disposto nos arts. 157, 
I, e 158,1., 

§ 29 Anenhumaunidadefederadapoderá 
ser destinada parcela superior a vinte por cen
to do montante a que se refere o inciso Il, 
devendo o eventual excedente ser distribuído _ 

entre os demais participantes, mantido, em 
relação a esses, o critério de partilha nele esta
belecido. 

§ 3~ Os Estàdos entregarão aos respec
tivos Municípios vinte e cinco por cento dos 
recursos que receberem nos tetmos do inciso 
II. observados os critérios estabelecidos no art 
l-58, parágrafo único, l_e ~· ..... , .... "' ................ _________ , __ 

Art 161. Cabe_ à lei complementar: 
I~ definir valor adicionado para fins do dis

posto no art 158, parágrafo único, I; 
n -estabelecer normas sobre a entrega 

dos recursos de que trata o art. 159_, especial
mente sobre os critérios de rateio dos fundos 
previstos em seu indso I, objetivando promo
ver o equilíbrio sócio-econômico entre Esta
dos e entre Municípios; 

m-dipor sobre o acompanhamento, pelos 
beneficiários, do cálcuJo das quotas e das par
ticipações previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da 
União efetuará o cálculo das referentes aos 
fundos de participação a que alude _o inciso 
n. 

ção de uma política tributária que atenda às 
especificidades do nosso projeto em desen
volvimento. 

Somos, e bem sabemos; uma Federação 
~esigual, e essa desjgualdade fica de forma 
muito clara sob o ponto de vista fiscal. 

Daí por que, Sr. Presidente, nestas minhas 
rápidas palavras, pretendo chamar a atenção 
para a proposta que estou oferecendo, em 
companhia de eminentes companheiros, para 
que consigamos dar ao Pais uma política fis
cal, sob o ·ponto de vista espacial, mais e mais 
justa. Tenho todas as razões para acreditar, 
por conhecer o Congresso Nacional que os 
-deputados e senadores serão sensíveis a essas 
mudanças e transformações, porque tenho 
sempre presente que o objetivo em nosso País 
é fazer com que não apenas o Brasü cresça 
e se desenvolva, como cresça de forma homo
gênea, orgânica e integrada, vale dizer, cresça 
assegurando crescente justiça social 

Para que esse objetivo seja alcançado, mis
ter se faz, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que 
cogitemos de uma política fiscal que esteja 
atenta a esses objetivos. 

·······················----·-····-·--·· ..... ___ · · Sr: Presidente, para explicitar melhor o as-
sunto que· ab9rdo nesta oportuiJi~de, lerei, 
para Que fique como parte integrànte de meu 
discurso, o ªrtigo "O-FederalismO e o Equi
líbrio Regional", de nossa autoria, publicada 
na Folha de S. Paulo há exatamente um ano: 

O Sr. Iram Saraiva, 1~' Vice-Presidente, 
d_eixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Camefio. Presiden
te. 

O Sr. Marco Maclel - Sr. Presidente, 
peço a pal~a para justificar. 

O SR- PRESEJDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-~oncedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Madel, para justificar a proposta de emenda 
constitucional que acaba de ser lida. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Para 
justificar. Sem revisão do orador)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a proposta que acabo, 
juntamente com outros 26 Srs. Senadores, 
de apresentar à consideração. das duas Casas 
do Congresso Nacional, teril em vista alterar 
dipositivo constitucional que, a meu ver, está 
a merecer reparo. 

Corno se sabe, um dos grandes objetivos 
da sociedade brasileíra é buscar a correçâo 
das disparidades interespaciais de renda, que 
ainda a hoje, infelizmente, marcam o nosso 
processo de desenvolvimento. E, a meu ver, 
wna das formas de se corrigir essas dispari
dades é, sem dúvida aJguma, através de meca
nismos tributários. 

Entendo, Sr. Presidente, que a nova Consti-
1 tuição, promulgada em 5 de outubro do ano 
passado, não foi feliz no que diz respeito a 
esse objetivo. Na minh_a opinião, a reforma 
tributária que a Constituição realizou em nada 
contribuiu para melhorar a distribuição !nter
regional de renda, o que está contribuindo 
para que se agravem os desequüibrios inter-re
giomds. 

Com a proposta que estamos oferecendo 
à consideração desta Casa e, po.$1:erlormente, 
da Câmara dos Deputados, pretendemos fazer 
com que se busque criar condições para o 
crescente federalismo fiscal, isto é, para a ado-

O FEDERALISMO E O 
EQUIÚSRIO REGIONAL 

Marco Maciel 

A relativa homogeneizãção das formas de 
poder político que se verificou no Brasil, ao 
longo de nossa história política, em contraste 
com o que oc_oneu nOs Estados Unidos, pode 
ser- facilmente eXplicável se apelarmos pa~a' 

· as diferenças entre o exacerbado federalismo 
americano e o acentuado centralismo brasi~ 
leíro, que foram caracterfsticos num e no outro 
pafs depois da independência de cada um. 
E natural que o federalismo propicie a diferen
ciação regional, na mesma medida que o Es
tado unitário tende a favorecer as formas de 
uniformização que, na minha opinião, tivemos 
no Bras~. 

O que chama a atenção para·o caso brasi
leiro, no entanto, é a cirÇUnstância de que, 
enquanto o federalismo, que deveria acentuar 
e preservar as características regionais, contri
buiu, nos Estados Unidos, para amenizar as 
disparidades _económicas, o centralismo do 
Estado unitário do Império entre n6s, que_de
veria contribuir para superar as diversidades 
regionais, na realidade contribui para agravá
Ias. Em nosso_ caso especifico, o efeito foi ain
da mais perverso, na medida que o desequi
b'brio se deu exatamente em sentido inverso. 
Regiões como o Nordeste, que tinham uma 
maior expressão económica e demográfica no 
País no século XIX. perderam progressivamen
te seu peso _-político para regiões que, ol-igina~ 
riamente, se situaVam em posição pOlítica, 
oconômica e demográfica de menor peso. 

Em outras palavras. o-desenvolvimento bra
sileiro tomou o País mais assimétrico do qu~ 
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eJe era ortQinariamente, quando' o modelo po
litico centr:alizador.dev:~ria ter contribuído, eJG:1-
tamente, para abrandar, e não para exacerbar, 
as disparidades regionais. 

Ademais de tudo, é preciso insistir no enten
dimento de que Q_fortaJedmento dos Estados 
e municípios -lstn é,_ um mais efetivo federa
lismo fiscal- não necessariamente aproveita 
uma melhor distribuição inter-regional de ren
da. 

O caso brasi1eiro, a propósito, ê um bom 
exemplo dessa inc.Ongruência. De fato, as no
táveis e persistentes disparidades inteNegio
nais de renda. 

O caso brasileiro, a propósito, é um bom 
exemplo dessa incongruência. De fato, as no
táveis e persistentes disparidades inteNegicr 
nais de renda têm sido um óbice às inúmeras 
tentativas no sentido de ampliar a participação 
dos Estados e municípios no montante das 
receitas públicas. 

Não é demais lembr~ que a participação 
do Nordeste no PIB não ultrapasse a 12% , 
conquantO detenh<!l Cerca de 28% da popula
ção. Mats grave es$e quadro quando se sabe 
que aquela região vem experimentando taxas 
de crescimento em média inferiores às que 
o País exibe. 

Isto posto, os projetbs voltados para o forta
lecimento financeiro 1 dos Estados e municí
pios não podem desconhecer essa reaJidade 
tão desigual, sob pena de, à guiza de robus
tecer o federalismo fiscal, findar por aumentar 
o fosso das desigualdades regionais. 

A fm de situar éssa questão no contexto 
da nova Constituiyão que vem sendo elabo
rada pela Assembléia Nacional Constituinte, 

· façamos um confronto entre a nova partilha 
de rendas públicas e as desigualdades inter-re
gionais. 

É inequívoco que a nova Carta constitu
cional irá favorecer os Estados e municípios, 
à medida que amplia a área de inddência dos 
tributos cuja titularida_4e ê _cometida a e~as_ 
entidades e que aumenta as transferência_s_ fe- _ 
derais compulsórias, ainda que em contrapar
tida implique a eJimjnação das denominadas 
transferências voluptárias ou negociadas. 

É igualmente ir!discutível que uma avaJia
ção mais adequaq<,t dos ganhos líquidos dessa 
nova discriminação exigiria que se estabele
cesse previamente uma repartição de encar
gos públicos entre as enticlade.s federativas, 
Infelizmente, tal fato não acont~:-ceu, o que 
transfere essa expectativa da elucidação do· 
problema para a IegisJação infraconstitucional. 

Entretanto, a análise dos resultados líquidos 
da·nova partilha mostram que mais uma vez 
o propósito de vitalizar o federalismo fiscal 
conspirou contra o equilíbrio inter-regional de 
rena. Senão vejamos: o SUl e o Sudeste,j4ntos, 
auferirão três quartos dos ganhos líquidos, en
quanto que o Nordeste receberá apenas 18%; 
Pernambuco perceberá tão-somente 2,6%, ao 
passo que o Estado do _Rio de Janeiro terá 
uma participação superior a 16%. 

Por esse quadro desfavorável, se, de um 
lado, não desautQrtza o esforço desc.::oncen
trador patrocinado pela Assembléia Nacion~l 
~onstituinte, por Outro! exige dos par1arnen-

tares com _assento no Congresso Nacional 
uma especial atenção para a legislação com
plementar que disciplinará a repartição dos 
recursos consignados em favor do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo 
de Participação dos Municípios, afora a própria 
fixação das_ alíquotas interestaduais do ICM 
-. matéria que se inscreve na competêrlcia 
privativa do Senado Federal. Em ambos os 
casos, o meu propósito é oferec::er contribui
ções que possam efetivamente sanar os con
flitos entre as disparidades inter-regionais de 
renda e a nova discriminação de fendas públi
cas, conferindo a essa _partilha um caráter ver-
dadeiramente redistributivo. _ 

Para concluir, gostaria cie frisar, mais Uma 
vez, que o desequilíbrio económico se acen
tuou e se agravou exatamente _a partir do mo
mento em que se agravou e se acentuou a 
assimetria política de nossa Federação. Histo
riadores da economia brasileira, como Celson 
Furtado, Caio Prado Júnior e Mircea Buescu 
em suas hist6rias econômic&S do Brasil já de
monstraram que ess,e mo_ menta coincide com 
o fim do ciclo da ecOnomia do açúcar e o 
início da economia cafeeira Esse _é ex<:Itanlen
te o_ momento da passagem do bnpério para 
descentralização repu~llc_ana, quando o fenô
meno político ~udou a agravar a questão eco
nómica. 

Coincide, ata~bêffi, aproximadamente, 
com o inicio da iq1igração européia e, poste
riormente a árabe e a japonesa, para o Sul 
e o Sudeste do pafs, o que não apenas propi
ciou-lhes wn aumento de produtividade agrí
cola em relação àf; demais regiões, como [ria 
significar multo, ef'? termos de disponibilidade 
de mão-de-obra c~citada, na subseq(J.ente 
fase de industrializáção. 

A fase da industrialização brasileira contem
porânea, com seus ciclos de substituição de 
importações cujo' modelo parece esgotado, 
em vez de amenizar, escusado ê dizer, agudi
zou o problema, trazendo as inevitáveis reper
cussões_políticas que procurei demonstrar. 

Confesso que não vejo mecanismo corre
tivos, a não ser que, pelo peso do poder polí
tico das regiões qesfavorecidas nesse proces
so, possamos conseguir tratamento diferen
ciado em relação 'às demais regiões de que 

. somos C ?Ida vez mais afastados pelo distancia-
~ento da renfila e dos padrões sociais. 

Marco Maciel, 48, é Senador da República (PFL -
PE) e foi Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presl
<iêncla da RePública (<lavemO ·salney). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A proposta de emenda à constitui~o que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições 
específicas constantês dos artigos 354 e se
guintes do Regimento Interno. 

Os Srs.líderes deverão encaminhar à mesa 
os nomes dos integrantes de sUas bancadas 
que deverão compor, de acordo corri a pro

- porcionalldade partidária, a comissão de 16 
membros incumbida do exame da matéria. 
DeSsa-comissão, que a presidência designará 
dentro de 48 hOras, deverão fazer parte, pelo 
menos, sete membros titulares da Comissão 
de Constituição e Justiça e Qdadania. A Co-

missão terá o prazo de_30 dias, improrrogá
veis, para emitir parecer sobre a proposição. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carne~o) 
-Antes de continuar-a leitura do expediente, 
a Mesa faz um apelo aos Srs. Senadores que 
se encontram na Ca_sa pa:ra que venham ao 
plenário, porque, em"hc.Wendo número, já veri
ficado na portaria, poder-se-á votar, em pri
meiro turno, a emenda constitUcional que fi
gura no item I da Ordem do Dia de hoje, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa~ _ofício que será lido _pelo 
Sr. 1"' Secretário. -

t Udo o seguinte 

OF1ao N• 031/89-GAB 
Brasília, 24 de agosto de 1989 

Serihor Presidente, 
A Lei _de Dir~s Orç~mentárlas - LOO_ 

para 1990, de 10-7-89, estabelece em seu art. 
58 que os Orçamentos para os Estados do 
Amapá e Roraima deverã_o ser excepcional
mente, aprovados pelo Senado Federal, sendo 
consi~eradcis, no_que couber, c:onfonne o§ 
1"' do referido· artigo, os prazos, o formato, 
o nível de infomiações e demais disposições 
aplicáveis ao Orçamento da União. 

Ocorre,_Senhor Presidente, que o Orçamen
to ~pecífico para cada um desses dois Esta
dos, é elaborado com base em dados e valores 
estabelecidos no Orçamento da União, que 
ainda está em fase final de elaboração na Se
cretaria de Orçamento e finanças da SEPLAN
PR, fato que somente agora permitim a Ubera
ção dessas informações essendà.ís. 

Permita-me, Senhor Presidente~ respeitosa
me~ aludir o fato de que com exceção de 
Roraima. amapá-e Distrito Federal, todas as 
demais unidades da Federação tem como 
prazo final para lngress"ar c6iTi seus Projetes 
de Leis de Orçamento nas respectivas Assem
bléias Legislativas, o dia 30 de setembro, o 
que lhes permite obter ao Orçamento da 
União as informações pertinentes e indispen
sáveis às suas propostas, como ainda lhes 
concede tempo suficiente para um trabalho 
coerente de compatível com_ as suas necessi-
dades e dlretrizes. ~ 

Vale ainda destacar, qu~ o Estado de Rorai
ma não dispõe de equipamento capaz de pro
cessar o seu orçamento nos moldes aplicáveis 
ao orçamento-da Uni~o. necessitandQ em fun
ção ·disso, tanto do indlspensável assessOra
mente técnico da SOF -SEPLAN-PR, como 
aCesso ao sistema de processamento de da
dos utilizado na elaboração orçamentária do 
Ooverno Federal. Neste sentido, convém assi
nalar que o elevado nível de comprometimen
to do aludldo sistema em relação aos traba
lhos pertinentes _ao Orçamento da União para 
1990, impossibilita o acesso de Roraima àque
le sistema, Pelo menos até o dia 15-9-89, c:on
forme informação prestada pelo setor compe
tente da Secretaria de Orçamento e Finanças 
SOF. 

Diante do exposto e apoiado na sábia exc:ep
cionalidade implícita do já referido art. 58, § 
19, da LDO, ao afirmar que serão considerados 
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no que couber todas as disposições aplicáveis 
ao Orçamento da União, vendo, com o devido 
respeito e acatamento, solicitar a vossa Exce~ 
lência, que seja prorrogado até 30- de setem
bro o prazo para o Estado de Roraima, enca
minhar a essa Casa de Leis o seu Projeto de 
Lei de Orçamento para 1990, para fins de _ 
apreciação e aprovação. 

No aguardo de um pronuciamento, reitera
mos protestos de estima e consideração. -
Romero Jucá FilhO, -Governador do Estado 
de Roraima. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex' -i-riinhas expressões de elevado apreço e 
distinta consideração.-Ronan Tito, Líder do 
PMDB. 

Brasília, 12 de se~embro de 1989 

SerihOr Presidente, 
Nos tertnos regimentais, comunico a V. Ex' 

que alterei a composição dos membros do 
PMDB Iif1 Comissão de Educação (CE), tendo 
designaç:lo o Senador Aluízio Bezerra em Subs
tituição ao Senador Alfredo Campos. na quali
dade de titular. 

O S&. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Sirvo-íne do ensejo para renovar a V. Ex' 
- A Presidência já examinou a solicitação e minhas expressões de distinguidas conside-
a: defere, pelos motivos que estão expostos rações e estima. - Ronan Tito, Líder do 
no próprio oficio. · - - PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa volta a fazer um apelo aos Srs. 
Senadores que se encontram em seus Gabi
netes, porque o item 1 da Ordem do Dia refe
re-se à Emenda ConstitucionaJ n9 1, de 1989, 
de autoria do nobre Senador João Menezes 
e outros Srs. Senadores. (Pausa.) 

A Mesa renova o seu apelo aos Srs. Sena
dores CJlle se encontram em seus Gabinetes 
a fim de que venham ao plenário para a vota
ção, que será iminente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, oficio que será lido peJo 
Sr. 1 9-Secretário. 

É HdO o seguinte 

Brasília/DF, 31 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Tendo em visto ·o tempo decorrido entre a 
apresentação do meu Anteprojeto sobre a re
gularização dos condomínios rurais do Distrito . 
Federal (1 0-11-88) e esta data, sem que fosse , 
dado pelo relator, Senador Maurício Corréia, 
qualquer parecer favorável ou não, e em face 
da aprovação, dia 30 último, do Projeto n9 

34/89, requeiro a V. f:xf- a retirada dos mel,lS 
anteprojetos entrados em 10-11-88 e 29-8-89, 
sobre regularização dos condonúnios rurais 
no DistritO Federal. 

Renovo a V. Ex' meus votos de grande esti
ma e crescente admiração. 

Cordialmente,- Márd4 Kubitschek, Depu· 
tada Federal, DF. ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O expediente lido Será encaminhado à Co
missão do Distrito Federal, para as providên
cias cabíveis. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicações que .serão li-
dzls pelo Sr. 1 '~-5ecretárlo. ' · 

São lidas as seguintes 

Brasília, 12 de setembro de 198"9 

Senhor President~. 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex' 

que alterei a composição dos J]lembros do 
PMDB na Comissão de AsSuntos Sociais 
(CAS),_ tendo desiginado o Senador Severo 
Gomes em substituição ao Senador Almir Ga
briel, na qualidade de titular. 

Brasília, 12 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Exl' 

que alterei a composição dos membros do 
PMDB na Corilfssão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), tendo designado o Sena
dor Nelson Wedekin em substituição ao Sena
dor Alfredo Campos, na qualidade de titular, 
e o Senador José Fogaça em substituição ao 
Senador Raimundo üra, na condição de su
plente. · 

Ao ens.ejo, reitero a V. Ex" minhas sinceras 
manifestações de elevada estima e distinta 
consideração. -Ronan Tito, Uder do PMDB. 

Brnsilia, 12 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex' 

que alterei a composição dos membros do 
PMDB na Comissão do Distrito Federal (DF), 
tendo designado os Senadores José Fogaça 
e Ronan Tito, em substituição, respectivamen
te, aos Senadores Almir Gabriel e Alfredo 
Campos, na qualidade de suplente. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. EJcl' 
os meus sinceros protestos de estima e apre
ço. - Ronan Tito, Uder do PMDB. 

Brasflia, 12 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos ten:nos regimentais, comunico a V. Ex" 

que alterei a composição dos membros do 
PMDB na Comissão _de RelaçOes Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE), tendo designado o 
Senador Nelson Wedekin em substituição_ ao 
SenãdõiA.Ibano Franco, na qualidade de titu
lar, e os Seriadores Ronan Tito e Márcio Lace r~ 
da, em substituição, respectivamente, aos Se
nadores Almir Gabriel e Alfredo Campos, na 
condição de suplentes. 

Sirvo-me da oCasiao para renovar a V. ~ 
minhas expressões de alta estima e distinguida 
consideraçao. - Ronan TitO, Líder do PMDB. 

· Brasília, 12 de setembro de 198.9 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. EX' 

que alterei_ a compbSição dos membros do 
PMDB na Comissão de Assuntos Econômk:OS
(CAE), tendo deSi9f1aélo os.Sen.3d0reS Renal
do Aragão e Meira Fllho, em substituição, res
pectivamente, aos Senadores Almir Gabriel e . 

Albano Franco, na qualidade de titulares. e 
o Senador Aureo Mello em substituição ao 
Senador Ronaldo Aragão, na quaUdade de su-
plente. " · 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ext 
meus reiterados protestos de estima e apreço. 
- Ronan Tito, Lider do PMDB. 

Brasília, 12 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Uder do PFL, solicito a 

vossa Excelência, nos termos do- ãrt. 81 do 
Regimento Interno, a substituição na Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senhor Se
nador Edison Lobão pelo Senhor Senador 
Marcondes Gadelha como membro Titular. 

Cordialmente, - Senador .Marcondes Ga
delha, Uder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. ' 

É lido o seguinte; 

REQOERIMEJ'ITO N• 467, DE 1989 

Exffi"9 Sr. Presidente do Senado Federal 

Nos termos do art. 50,§ 29, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal, requeiro 
a V. ~ que se digne de solicitar a Petrobrás, 
por intermédio do Ministério das Minas e Ener
gia, as seguintes infonnaçOes: · 

1. Se a Petrobrás adquiriu plataformas 
de perfuração semi-submersiveis tipo TH 
2800 do consórcio francês CFEM - UTF -
Companhia Francensa de Empresas MetáliM 
cas e Urtião Industrial e de Empresa. --

2. Quando ocorreu tal operação? 
3. Quantas plataformas adqttiridas e qual 

o preço pago? · · 
4. Existem equipamentos similares de o uM 

tras marcas, da mesma ou de outra naciona
lidade? QualS e quanto valiam à época? 

5. Por que foram escolhidos os-equipa
mentos das referidas empresas francesas? C o- · · 
mo e por quem foi feita a seleção? 

6. Se houve a presença de alguma empre
sa intermediadora na celebração do referido 
contrato de compra e venda. 

7. Em caso positivo: 
I} quais foram e de onde são? 
D) por que e para_ quê? 
8. Que influência e participação teve tal 

empresa no C1MSO dessa negociação? 
9. Se foi paga alguma Comissão, a título 

de intermediação, quer diretam~nte pela Pe
trobrás, ou pelos vendedores originais e tais 

· empresa_Mcorretoras. · 
1 O. A contratação da empresa~ 

intennediadora (corretora), mesmo no caso 
de ter sido feita peJas empresas francesas, erra 
do conhecimento da Petrobrás? 

11. ºJrig~nt_e_s e/ou técn_IC9S da_ Petrobrás, 
ou outras autoridades brasileiras tiveram can
tatas com as empre~as-iJ:J.t~rmediadoras? 

12. Em caso positivo: quem, quando, on-
de, em que condições e para que fins? · 
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13. Caso a resposta seja poSitiva, a quem 
foi paga a comissão e qual o seu montante 
em francos franc~ses. · 

'14. Quem é o Sr. Tony_Malçuf, bmsileiro 
que teria participado na intermediaçãQ das ne
gociações com autoridades brasileiras e/ou_ di
rigentes da Petrobrás e que teriam culminado 
com o pagamento das_ comissões? 

15. Se, para adquirir as plataformas, é 
obrigatório, indispensável ou recomendável o 
uso de firmas~intermedladoras e o conse
qüente pagamento de comissão? Por quê? 

16. Adquirindo as· plataformas db'etamen
te dos fornecedores originais não teria a Petro
brás conseguido melhores preços? 

17. Se a Petrobrás precisa da presença 
de terceiros (empresas intermediadoras) para 
poder participar do mercado internacional de 
aquisição de equipamento de prospercção de 
petróleo? 

18. Quais os antecedentes das empresas 
intermediadoras: a) que negócios teriam antes 
feito com a Petrobrás? Que gestões ante ela 
teriam realizado? Qual o seu capitaJ? Quais 
os antecedentes e qualificação de seus direto
res? Qual o conceito das firmas dtadas e sua 
importância no mercado internacional? Por 
que foram escolhidas, ou aceitas, em ope~a
ção de tal porte e de tão elevada hierarquia 
técnica pela importância do equipamento? 

19. Que outros negócios teve ou tem a 
Petrobrás com o governo de Uechtenstein ou 
empresas daquele pais? Identificar, se ocorre.. 
ram, as operações e os seus participes. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
- Senador Carlos ChiareOi. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-o requerimento lido vai ao exame da Mesa. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentõs que serão li
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO !'I• 468, DE '1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 40, a) , do Regimento 

Interno, requeiro licença para me afastar dos 
trabalhos da Casa nO-período de 14 a 24 do 
corrente mês de setembro a fim de, atendendo 
a convites, visitar a República Federal Alemã 
e a França 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. 
-Senador João Cafmon . 

REQUERIMENTO !'I• 469, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 40 a , do Regimento 

Interno, requeiro licença para me afastar dos 
trabalhos da Casa no penodo de 14 a 24 do 
corrente mês de setembro a fim de, atendendo 
a convites, visitar a Repúbltca Federal Alemã 
e a Fr~nça. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. 
-Senador Raúnundo Lira. -

REQaERiJIEriTO 1'1• 470, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 40, a, do Regimento Inter
no, requeiro licença para me afastar dos baba-

lhos da Casa no período de 14 a 24 do corrente 
mês de setembr_o a fim de, atendendo a convi
tes, visitar a Repúbltca Federal Alemã e a Fran
ça. 

Sala das Sessões; 12 c;le setembro de-1989. 
-Senador lrapuan Costa Junior. 

- REQOERIME!'ITO 1'1• 471, DE 1989 

senhor ?residente, 
Nos termos do arl40, a do Regimento Interno, 
reque~ro licença para me afaStar dos trabalhos 
da -Casa ito pE:riodo de 14 a 24 do corrente 
mês de setembro a fim de, atendendo a convi
tes, visitar a República Federal Alemã e a Fran-
ça. - --

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. 
-Senador Cid Sab61a de Carvalho. 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 472, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 40, a , do Regimento lnter~ 
no, requeiro licença para me afastar dos traba
lhos da Casa no período de 14 a 24 do corrente 
mês de setembro a fim de, atendendo a convi
tes, visitar a República Federal Alemã e a Fran
ça. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. 
-Senador José Agrlpino. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Os:.reQi.lerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, nos termos do § 3ç do art 
40 do Regimento Interno do Senado,Federal, 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO 1'1•, 473, DE 1989 

OFiCIO N• 032189 
Brasília, 11 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 
Profundamente honrado com a indicação 

do meu nome, para concorrer ao elevado car
go de Presidente da República, e tendo em 
vista o deferimento,_ pelo Superior Tribunal 
Eleitoral, do registro da chapa do PSDB, veri
fico a total impossibilidade em compatibilizar 
o esforço de uma campanha eleitoral com 
o desempenho do mandato de Senador que 
me conferiu o generoso povo do Estado de 
s;§o Paulo. 

Diante dessa irrecusável convocação e náo 
pretendendo comprometer com minha au~ 
sêncta a representação política do Estado nes
ta Casa, nem comprometera bom andamento 
dos trabalhos do Senado Federal e do Con
gresso Nacional, principalmente com vista ao 
quomm regimental, cumpre~me formalizar, 
conforme prevê a Constituição e o Regimento, 
pedido de licença para o trato de interesses 
particulares, a partir do dia 13 de setembro 
em curSO· áté o dia 11 de janeiro de 1990, 
inclusive. 

Na expectativa, prevaleço-me do ensejo pa~ 
ra renovar a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e consideraçã,o. _-c- Se_nador 
Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---: Aprovado o re<Juerimento, fica concedida 
a licença solícitada. _ _ _ -__ 

A Presidência tomará as devidas providên
cjas para a convocação do Suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa_, requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 19 Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQQERIME!'ITO 1'1• 474, DE 1989 

Nos termos do art 281 do Regimento Interw 
no, requeiro dispensa de interstfclo e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 
do DF n9 46, de 1989, de iniciativa do Tribunal 
de_ Contas do Distrito Federal~ que- altera a
redação do art. 29 da Lei n9 2, de 30 de nevem~ 
bro de 1988, e dá outras providências, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
..Aprovado o requerimento, o projeto a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

, É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 1'1• 475 DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
336, alínea c, do Regimento Interno, para ci 
Projeto rle Lei do Senado n9 217, de 1989, 
que faculta a dedução de clespes8s médicas 
e hospitalares em um dos me_seS seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins de 
determinação mensal da base de cálculo do 
imposto de renda das pessoas físicas. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
- Ronan Tito, Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDEI'ITE(Nelson Carneiro)
De acordo com p_disposto no _a_rt. 339, DI, 
do Regimento Interno, o requerimento que 
acaba de ser lido figurará na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li~ 
dos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMEI'ITÓ n• 476, DE i989 

Requeremos urgência nos termos ·do art. 
336, aliena b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Resolução n9 47, de 1989, que "dis
põe sobre as justificaçôes de ausência às ses
sões nas hipóteses que menciona". 

Sala d~s Sessões, 13 de setembro d~_l989. 
-Fernando Henrique Cardoso (PSDB)- Di
va/do Suruagy (PFL) - Mauro Benevii:Jes 
(PMDB). 

REQOERIME!'ITO !'I• 477, DE 19119 

Requeiro, nos termos do art .336, b dO Regi
mento-lntemo, urgência para Mensagem n9 
MSF-175/89, que submete a aprovação do 
Senado Federal, seja autoriZado o Governo 
do Estado de São Paulo (SP), a <:;ontratar ope
ração de crédito externo, junto ao Expórt Im
port Bank of the United States-Eximbank, no, 
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valor de até, US$ 24.007,588.00 (vinte e quatro 
milhões, sete mil, quinhentos e oitenta e oito 
dólares) destinada ao financiamento da im
portação de bens e serviços de alta tecnologia, 
de origem norte--americana. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
- Fernando Henrique Cardoso, Ronan Tito, 
Jarbas Passarinha -

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
Os requerimentos lidos serão votados após 
a Ordem do Día, na folma do art. 340, U, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgota-se hoje o_ prazo previsto no art. 91, 
§ 4~ do Regimento Interno,- sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, d-'S seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que dispõe sobre a aplicação de recursos do 
Fundo de Investimentos da Amazônia - Fi
nam, e dá outras providências; 

Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que dispõe sobre o ensino das modalidades 
esportivas de lutas e discipUna sua prática em 
clubes, academias de estabelecimentos con
géneres; 

Projeto de Lei do Senado n9 11 O, de 1988, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que 
dispõe sobre o depósito legal de publicações, 
na biblioteca n~ional, e dá outras providên
cias; 

Projeto de Lei do Senado n9 11, de 1989, 
de autoria do Senador Mauro BenE:\'ides, que 
institui o Dia N~clonal do Doador de Órgãos; 
e 

Projeto de Lei do Senado nQ 30, de 1989, 
de autoria do S~ador Edison Lobão, que dis
põe sobre a gratificação natalina do aposen
tado e pensioniSta, e dá outras providênc!as. 

As matérias foram apreciadas-conclusiva
mente pelas CO:missões- de AssuntpS Econô
mfcos, de Educição e de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Te,do sido aprovadas serão des
pachadas à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu o Oficio ~ s/24, de 
1989 (n9 2.106/89, na origem), do Governador 
do Estado de Minas Gerais, solicitando, nos 
tennos do inciso V do art 52 da Constlblição, 
autiorização do Senado Federal a ftm de que 
aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo extreno no val_or de US_$ 
90,000,000.00 (noventa inllhõés de dólares 
americanos), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
A Presidência comunica ao Plenário que, ao 
término desta sessão, deverá designar a Co
missão incumbida do exame da Proposta dt> 
Emenda à Constituição n9 2, de 1989, cujo 
primeiro signatário_ é o Senador ,Olavo Pires. 

Para tanto está aguardando a indicação, pe
los líderes dos partidos, dos nomes dos inte
grantes de suas bancadas que deverão com
por a referida comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na reunião de sexta-feira última, foi lido 
o Requerimento n9 465, de 1989, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, de 
licença para ausentar-se dos trabalhos da Ca: 
sa. nó periodo de 10-a 16-do corrente, a fim 
de participar da reunião sobre "estratégias pa· 
ra O desenvolvimento da democracia do Peru 
e américa latina", a realizar-se_ em Uma, Peru, 
e do 39 Corigresso Chileno de _Sociologia, em 
Santiago do Chile, e que não foi votado naque
la oportunidade e nas sessões subseqüentes. 

A presidência, não havendo objeção do Pie
nlirlo, defere a solicitação! (Pausa.) 

Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na reunião de sexta-feira última, foi lido 
o Requeririlento N9 446, de 1989, do Senador 
Albano Franco, de licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa, nos dias 11 e 12 do 
correte, a fim de participar da aberb.lra do XXVI 
Conselho Técnico do Cinterfort e do Semi
nário de Educação de adultos, a se realizarem, 
respectivamente, em Salvador e Maceió, e que 
não foi votado naquela oportunidade e nas 
sessões subseqüentes. 

A Presidência, não havendo objeção do Ple
nário, defere a solicitação. (Pausa.) 

fica concedida a licença solicitada. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SEI'IA-

DORES: . 
Almir Gabriel-João Castelo- CidSabóia 

de Cãrvalho - José Agripino - Dívaldo Su
ruagy- Mauro Borges- Louremberg Nunes 
Rocha - Si]yio Name - Nelson Wedekin -
Carlos ChiareHi- José Paulo Biso! - José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está finda a Hora do Expediente. 

Há número regimental para votação. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1:_ 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constiblição n9 1_, 
de 1989, àe aútoriâ-doSenadorJoãoMe
nezes e outros _Senhores Senadores, que 
altera os prazos estabelecidos no § 69 do 
art. -14, para desincompatibilização do 
Pres_idente da República, dos Governado
res de Estado, do Distrito Federal, e dos 
Prefeitos, tendo. 
PARECER, sob n9 145, de 1989. 

-da Comissão Temporária, favorável 
ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senhores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 

A discussão da _matéria foi encerrada na 
sessão dO dia 16 de agosto ú1timo. 

Pass<J:se à votação da emenda, que, nos 
termos do art 354 do Regimento Interno, de
pende, para sua aprovação, do voto favorável 
de três quintos da composição da Casa, de
vendo ser feita nominalmente. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares e convoco aqueles que se encontram, 

em seus gabinetes a que venham ao plenário, 
para exercer o_ direito de voto. (Pausa) 

Como vota o líder do PMDB? 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Como vota o PFL? (Pausa) -

Não há membro do PFL preséilte. 
Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder dá PTB? (Pausa.) 

Não há membro do P1B preselil:e. 
Como vota o líder do PDC? 

O SR. MÓISES ABRÃO (PDC -TO) 
-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cotno vota o Líder do PD17 

OSR.MAURíCIOCORft&(PDT -DF) 
~Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? (Pausa.) 

Não há membro do PDS presente.--
0 SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 

-Os Srs. Seriadores j~_podem votar. (Pausa.) 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

RES: 
VOTAM ""NÃQ" OS SRS. SENADO· 

Afonso_ Sancho 
Almir Gabriel 
Aluízio Bezerra 
Antônio Maya 
Carlos Chiarem 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Divaldo Suruagy 
Gerson Camata 
Gomes Carvalho 
Iram Saraiva 
Jamil Haddad 
José Ignácio 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marco Mareie! 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
Molses Abrão 
Nabor Júnior 

- Ney Maranhão 
Sílvio Name 
leotorno Vliela 
Wilson Martins 

l-OTAM "SIM" OSSI?S. SENADokEs: 
Albano f'fanco 
Francisco RoUemberg 
Meira Filho 
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ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SE-
NADORES: 

AureoMello 
Jorge Bomhausen 
Roberto Campos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram SIM 3 Senad_ores; e, NÃO, 27. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 33 votos. 
Com o Presidente, 34. 
Não há quorum para a votação da emenda 

constitucional. 
Vou suspender a sessão por 10 minutos 

e convo·car os Srs. Senadores que se encon
tram na Casa para <iue venham ao recinto. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 12 minutos, 
a sessão é reabert:a às 16 horas e 30 mi
nutos.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. (Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores qUe se encontram 
em seus gabinetes venham ao plenário, para 
a verificação ·de votação. (Pausa.) 

Os Srs.-Senadores que se encontram em 
seus gabinetes venham ao plenário com ur
gência. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaçõo.) 

VOTAM "/YÃO" OS SRS. SENADORES' 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Qd Carvalho 
OivaJdo Swuagy 
lram Saraiva 
Jarrtil Haddad 
José Agripino 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Leite Chaves 
Márcio Lacerda 
Mario Maia 
Mauricto Corrêa 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
O! avo Pires 
Severo Gomes 
Sílvio Name 
Teotonlo Vilela 
Wilson Martins 

l-OTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Francisco Rollemberg 
Irapuã Costa Junlor 
ABSTÊM-5EDE l-OTAR OS SRS. SE-

NADORES 
AureoMello 
Dirceu Carneiro 
Roberto Campos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- Votaram SlM 2 Srs. Senadores; e, NÃO, 
21. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 26 votos. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Peço a V. 
EJ(.,-Sr. Presidente, seja registrado meu voto' 
"não", que nao está no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Apenas 27 Srs. Senadores votaram, embo
ra estivessem presentes 39. Em face disso, 
todas as matérias da Ordem do Dia, deixam 
de ser apreciadas. 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-tem a palavra o nobre SenadorJamil Had
dad. 

·O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) --Sr. Presidente, se contarmos os 
vOtos, a soma dará 28. No painel, no entanto, 
estão consignados 26. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Vamos 
repetir a votação, Sr. Presidente. Há muito 
mais de 26 Srs. Senadores presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Pelo Regimento, o senador presente deverá 
votar, salvo se se declarar impedido por qual
quer motivo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador Qd Sabóia 
de CarvalhO. 

• 

0 0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, requeiro a V. & 
seja repetida a votaÇão, ou, se não repetida, 
sejam contados os Senadores presentes, por
que os que estão presentes e não votam têm
se como abstenção. 

Na verdade, há muito mais Senadores pre
sentes do que o nútnero indicado no painel; 
alguns não apertaram o botão, e os que aper
taram resultaram numa soma errada. 

Então, seria prudente a repetição da votação 
ou contar quantos Senadores estão em plená
rio e o número servir de quorum. 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro) 
-Tem a palavra o nobre Senador Jamil Had
dad. 

O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem. Sem revlsão do orador.)- Sr. Presi
dente, é claro que há um erro na computação 
dos votos. Somando-se os Senadores que vo
taram, deveria dar 28 votos; no entanto. o ~i
nel acusa 26. Como houve erro na compu
tação, pode ser que alguns votos não tenham 
sido consignados. 

Sr. Presidentes seria muito mais lógico, 
diante do erro, que se repetisse a votação. 

O Sr. Iram Saraiva -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
Pela ordem; -sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, contamos 28 votos,_ no entanto, 
na computação, o total é de 26. No meu enten
der a repetição da votação é ne-cessária. Não 
há como um computador ir para a auJa de 
matemática, segundo o Senador Jutahy Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em face dos repetidos apelos, a Mesa pede 
aos Srs. Senadores ocupem os seus- lugares, 
para repetirmos a votação. 

O Sr. Gerson Camata -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ger
son Camata. 

OSR.GERSOI'ICAMATA(PMDB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, é claro que se observa que há no 
plenário um jogo reg'unental de obstrução. Co
mo a matéria é urgente e de interesse do Dis
trito Federal, seria interessante houvesse, por 
parte das Uderanças, um acordo, para votar
mos de preferência essas matérias, e as outras, 
então, ficariam presas pela manobra de obs
trução que está em curso. (Muito beml Pai~ 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece que para se votar a pri
meira matéria da Ordem do Dia são neces
sários 3/5 de votos. Já para a votação das 
matérias seguintes bastará a maioria absoluta 
da Casa, ou seja, 38 votos. 

Se a votação não assegurar os 3/5, a matéria 
do item 1 continua na pauta. As demais serão 
votadas, sa1vo se esta votação a que se vai 
proceder der no minlmo 36 votos; se não al
cançar este número, não haverá votação algu
ma, porque fica aprovado que não há número 
para a votação da emenda constitucional nem 
para a votação das matérias normais da Or~ 
demdo Dia. 

De modo que, dada esta explicação, a Mesa 
vai renovar o pedido para que os Srs. sena
dores ocupem os seus lugares e votem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Srs. Senadores, queiramn ocupar seus lu
gares para que procedamos à votação. (Pau
sa.) 

Em votação. (Pausa.) 
. (Procede-se à votação) 

VOTAM "NÃO: OS SRS. SENADOREs 
Afonso SanchO 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
Antonio Maya 
Carlos Chiarelli 
Chagas Rodrigues 
Od Carvalho 
Divaldo Suruagy 
Gerson Camata 
Gomes Carvalho 
Iram Saraivá 
Jamil Haddad 
José Agrlpino 
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José lgnácio
Jutahy MagaJhães 
Lavosier Maia 
Leite Chaves 
Mansueto de Lavor 
Mareio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
MarloMaia 
Maurício Corrêa 
Mauro Benevides 
Meira Filho 
Moises Abrão 
Nelson Wedekin 
Olavo Pires 
Raimundo Ura 
Severo Gomes 
Silvio Name 
Teotonio Vilela 
Wt1son Martins 
VOTAM "SIM" OS SR$. SENADORES: 
Carlos Patrocínio 
Francisco Rollemberg 
Irapuã Costa Júnior 
ABSmM-SE DE VOTAR OS SRS. SE-

NADORES: . 
ÁureoMello 
Ney Maranhão 
Roberto Campos 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Votaram SIM 3 Srs. Senadores; e NÃO, 
32. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 38 votos. 
São 38 votos, com o do Presidente somaffi

se39. 
Não há quorum para a votaÇão da matéria 

constante do item 1 da Ordem do Dia. 
As demais matérias comeÇarão a ser vota

das a seguir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 38, de ·1 989, de inidativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria a Secretaria do Meio Ambiente, Ciên~ 
cia e Tecnologia e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n' 175, de 1989 da tO
missão 

-do Distrito Federal, pela constitucio
nalidade e juridicidade. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 6 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redaçllo final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 163, de 1989 -
Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que defme, 
na forma da alínea a do inciso X do art 
155, da Constituição Federal, os produtos 

semi-elaborados que podem ser tributa
dos pelos Estados e Distrito Federal 
quando de sua exportação para o exterior, 
tendo 

PARECER, sob nç 169, de 1989, da Co
missão 

-de Assuntos Económicos, favorável 
ao projeto, com emendas que apresenta 
de n_?'" 1 a 5~CAE. 

A discUssão da matéria foi encerrada na 
sessáo de 6 do corrente. 

Em votação a matéria, que, nos termos do 
inciso UI, letra c, do art 288 do Regimento 
Interno, depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maiOria absoluta· da composição 
da Casã, devendo ser feita pelo processo no# 
minaCTendo havido, entretanto, acordo entre 
as Uderanças, a matéria será submetida ao 
P:Ienário simbolicamente. 

Em votação o projetq, sem prejuízo das 
emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
-_Aprovado~ contra os votos dos Srs. Sena· 

dOres José Ignácio Ferreira, Gerson Camata 
eJamil Haddad. 

Votação, em globo, das Emendas de _n9 1 
a 5. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vaj à ComissãO Diretora, para a 

redação fmal. 
É a seguinte a matéita aprovada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•163. DE 1989- COMPLEMENTAR 

Define, na forma da alínea ·a" do inciso 
X do artigo 155, da ConstituiÇão Fedeia!, 
os produtos semiMelaborados que podem 
ser tributados pelos Estados e Distrito Fe
deraJ quando de sua exportaçDo para o 
exterior. 

O Coiifjiesso Nãci~naJ d~reta: 
Art. 19 Fica compreendido no campo de 

incidência do imposto sobre operações relati
vas à circuJaçãO de ll)ercadorias e sobre pres
tação de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, o produto 
industri&lizado destinado ao exterior que cuM 
mulativamente: 

a) resulte de produto primário sujeito ao 
imposto quando exportado in natura; 

b) não seja próprio pãra o consumo final; 
c) apresente, desde a primeira fase de sua 

industriaJização, nível de agregação máximo 
de até 20% (vinte por cento), não superior 
à alíquota interna do produto primário de qtié 
se origina; - -

d) alcance preço em cuja composição as 
matériasMprimas e produtos intermediários uti
lizados representam mais de 80% (oit.enta por 
cento). 

Pará9rafo únko. Lei federal pÕderá aJterar 
os percentuais referidos neste artigo ou dis
pensar o requisito previsto na alínea a, tendo 
em vista as conveniências da comercialização 
externa de determinados produtos, segundo 

manifestação dos órgaõs incumbidos da poiJM 
tica de comércio exterior. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
~:ontrário -

EMENDA N• 1-CAE 

Dispositivo alterado: caput do art 19 
Inclua-se a expressão "semi~elaborado" 

após a palavra "industrializado". 
Nova redação: 

"Art. 19 Fica compreendida no camw 
pode incidência do imposto sobre operaM 
ções relativas à circulação de mercado
rias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermurúcipal 
e de comunicação, o produto industria· 
lizado "semi-elaborado" destinado ao ex
terior que cumulativamente." 

EMENDA N' 2-CAE 

Dispositivo :emendado: alínea a do art. J9 
Inc:Jua-se após a palavra ln natura o seguinte 

texto: 

"e desde que de origem anim~, vegetal 
ou minefal, não sofra _qualquer processo 
que lhe modifique a composição ou natu
reza química." 

Nova redaç~o: 

"a) resulte de produto primário sujeito 
ao imposto quando exportado in natura 
e desde que de origem anfmaJ, vegetal 
ou mineral." 

EMENDA N' 3-CAE 

Dispositivo alterado: alfnea b do arl 19 
Inclua-se após a .palavra final, o seguinte 

texto: 

"ou que para sua utilização nos fins 
a que se destina ainda dependa de opera
ção complementar de industrialização". 

Nova redação: 

"b) não seja própria para o consumo 
final, ou que para sua utilização nos fins 
a que se destina ainda dependa de opera
ção complementar de industrialização." 

EMENDA N• 4-CAE 

Dispositivo emendado - parágrafo úrúcci 
doart.l9 

Dê-se ao parágrafo único, a seguinte reda
ção: 

"Parágrafo único. O Poder Executivo 
Estadual ou do Distrito FederaJ indicará 
através de decreto os produtos semi-ela
borados que, no respectivo Estado ou no 
Distrito Federal, se enquadrem nos con
ceitos desta lei, ressalvado o direito do 
contribUinte de demonstrar que seu pro
duto não se conceitua como semi-eJa
borado, segundo critérios desta lei com
plementar." 

EMENDA N' 5--CAE 

Dispositivo emendado: alínea c do rut. 19 
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Dê-se à alínea c do art 19, a seguinte redaM 
ção: 

"c) apresente, desde a primeira fase 
de sua industriaJização, nivel de agrega
ção de crustos máximos de até 50% (cin
qüenta por cento)." 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Votação, em tulno único, do Projeto 
de ResoJução.n~ 55, de 1989, que autoriza 
a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo a contratar operação de crédito no 
valor correspondeli.te, em cruzados no
vos, a 1.135.757,94 BTN, junto à O.ixa 
Econômica Federal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 168, da 
Comissão 

-de Assuntos Econ6mk:os. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão de 6 do corrente. 

Em votação o projeto. 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Discussão, em turno únfco, do Projeto 
de Lei do DF n~ 33, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
cria, no Quadro de Pessoal do Distrito 
Federal, a carreira Apoio às Atividades Ju. 
rldicas e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 176, de 1989, da Co
missão 

-doDistrftoFedera!, favorável ao pro· · 
jeto e à emenda oferedda perante a Co· _ 
missão. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, ef!Cerro 

a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuizo da 

emenda 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N• I (ADmYA) 
AO PROJETO DE LEI DO DF 

N• 33, DE 1989 

Oferecida perante a Comiss4o do Dis
trito Federaf 

Acrescente-se ao Projeto de Lei do DF_ !19 
33, de 1989, artigo 13 e parágrafo único, renu
merando-se os subseqUentes, com a seguinte 
redação: 

"Art. 13. Os servidores aposentados 
nos cargos ou empregos que serão trans
postos para a Carreira Apoio às Atividades 
Jurfdfcas, na forma do artigo 29, terão 
seus proventos revistos e farão jus às van
tagens previstas nesta lei. 

Parágrafo único. É facultado aos ser
vidores aposentados de que trata este arti
go, mediante opção manifestada no pra
zo de trinta dias, a partir da publicação 
desta lei, continuarem regidos pela siste
mática da Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973." 

O SR- PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
-ltem6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei DF n~ 35, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
altera denominações de unidades orgâ
nicas da Secretaria de Segurança Pública, 
e dá outras providências, tendo 
_PARECER, sob n' 177,de.l989, da Co

missão 
-do Distrito Federal, favorável, nos 

termos de sJ,Jb~tivo _que oferece. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discuti~los, en
cerro .a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o 

projeto. 
A matéria irá à Comissão Diretora, a fim 

de ser redigido o vencido para o turno suple
mentar. 

É o segWnte o ~ubstitutivo ap~vado: 

EMENDA N• I-DF (SUBSllTUTIVO) 

Altera denominações de unidades or
gAnicas da Secretaria de Segurança Pú
blica, e dá outréiS providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. J9 A Coprdenação de Informações, 

Planejamento e Operações da Secretaria de 
Segurança Pública passa a denominar-se · 

·CoordenaçãO de Planejamento de Operações 
-CPO. 

Art. 2~ A DMsão de .Informações e Con
tra-Informações da Coordenação de Informa
ções, Planejamento e Operações, da Secre
taria de Segurança Pública do Distritp Federal 

- passa a denominar:--se Centro de Informações, 
diretamente subordinado ao Secretário de Se
gurança Pública. com as mesmas atribuições 
regimentais. 

Art. 3~ As unidades organtcas atualmente 
subordinadas à DMsãO de Informações e Con
tra-Informações integrarão o Centro de Infor
mações, mantidas as mesmas atividades, pas
sando a denominai--se Seção de Informação, 
Seção de Contra-Informação, Seção de Ope
rações e lnfonna_ções _e Seção de Arquivos 
Espeeiais. 

Art 4~ Em conseqüência do disposto nos 
artigos anteriores, as funções dos Grupos Di
reção e Assessoramento Superiores e Direção 
e Assistência Intermediárias, da Divisão de ln
formações e Contra-Informações ficam man
tidas com as denominações e códigos na for
ma constante do anexo a esta lei. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

· Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O .SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 36, de 1989, de inicicitiva 
do Goyemador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito 
Feder.al, de bens de valor cultural, tendo 

PARECER, sob n'l80, de 1989, da Co
missão 

-do Distrito Federal, com emendas 
que apresenta de no;>$ 1 e 2-DF. 

Em discusSão o projeto e as emendas. (Pau
sa) 

Não havendo quem queira dlscuti~los en
cerro a discuSsão. 

Em votação- o projeto sem prejuízo das 
emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovain queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Votação, em globo, das Emendas n'?" 1 e 

2. . 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

pertnahéCer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

EMENDA-R N• , DE 1989 

Ao Projeto de Lei do Distrito Federal nP 3(i 
de 1989. que -·C:fjspõe sobre o tombamento, 
pelo Distrito FederaL, de bens de valor cultural. 

Acrescente-se ao inciso D do art. 20, a se
guinte expressão fmal: 

"Art. 20. ( ... ) 
Il-( ... ), em atendimento a uma pro

posta que leva em conta a indispensável 
conciliação entre a preservação dos bens 
culturais e o processo de desenvolvimen
to." 

, DE 1989 

Ao Projeto de Lei do Distdto Federal 
nP 3(i de 1989, que "díspõe sobre o tom
bamento, pelo Distrito Federlff. de bens 
ele valor cultural': 

Substitua-se o § 29 do art. 10 a- expressão 
"Obrigações do Tesouro Nacional (OTN)" 
por: 

( ... ) Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou 
indexador monetário equivalente em vigor na 
data de sua aplicação ( ... ). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltemB: 

DiscusSão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF nç 40, de 1989, de inidátiva 
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do Governador do Distrito Federal, que 
autoriza contratar operação de crédito, 
tendo 

PARECER, sob n•l78, de l989,daCo
missão 

-do Distrito Federal, pela constitui
cionalldade e juridicidade, com emenda 
que apresenta de no 1-DF. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. · 
Encerrada tJ discussão, passa-se à votação. 
Votação do projeto, sem prejuízo -da emen

da. (Pausa) 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C.meiro) 
-Para encaminhar votação, concedo a pala
vra ao nobre Senador Mauricio Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO COR!lliA (PDT-DF. 
Para encaminhar votação. Sem revisão doara
dor.)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, in
dagaria se a Emenda n9 1 é exatamente a 
que apresentei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Emenda n9 1 é ,:, seguinte, tal com'o 
consta do parecer da Comissão do Distrito 
Federal: 

"Art. 19 É o Distrito Federal autori
zado a contratar, com aval da União, ope
ração de crédito no valor de até US $ 
200,000,000.00. (duzentos- milhões de 
dólares americanos), junto ao Banco [nte
ramericano de Desenvolvimento (BlD) e 
à Caixa Econômlca Federal." 

Este é o texto da emenda aprovada pelo 
parecer da Comissão do Distrito· Federal. 

O SR. MAURÍCIO COR!lliA - Então, 
trata-se de outra emenda. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, 6 dovemõ 
manda esta Mensagem e, por ela, o Distrito 
Federal é autorizado a fazer operação de cré
dito, no valor de 200 milhões de dólares, junto 
ao Banco fnteramericano de Desenvolvimento 
e à Caixa Económica Federal. 

Como V. Ex!, Sr. Presidente, acabou de citar, 
a Emenda n9 1 fala "com aval da União". Evi
dentemente que esta é uma correção que pre
cisava ser feita, pois se trata de um emprés
timo que está sendo feito pela União Federal. 
De modo que, apresentei essa emenda reda
cional, que procura distinguir o empréstimo. 

Na verdade, o empl-éstimo é de 100 milhões 
de d6Jaresjunto ao BID, e o Governado Distrito 
Federal, por essa mesma resolução, está sen
do autorizado a contratar 100 milhões junto 
à Caixa Econômlca Federal. E sobre este pon· 
to irei em seguida levantar uma questão de 
ordem. Como está redigido, ehtende-se que 
a operação é total- 200 milhões de dólares 
junto ao BID. Portanto, trata-se apenas de uma 
emenda redacional que coloca clareza no tex· 
to. 

Resolvido este ponto, Sr. Presidente, levanto 
uma questão de ordem a respeito da matéria, 

ou V. EX' decidiria primeiro sobre a emenda 
redacJonal que apresento? 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-A Mesa tem em mãos a emenda redacional 
de V. Ex!', mas só pode submetê-la a votos 
quando da redação fmal e depois que sobre 
ela opinar a ComtsSão do Distrito Federal, já 
que a emenda de V. Ex!' distingue 100 milhões 
juntos ao Banco Interamericano de Des_envol
vimento e outros 100 milhões jtmto à Caixa 
Econômica Federal, quando o texto da emenR 
da não distingue realmente se serão I 00 mi
lhões para um ou outro. 
- É uma emenda, não diria de redação, é 
uma emenda substancial, porque V. Ex" já des
tina apenas 100 milhões para um empréstimo 
e 100 iTiilfiOeS -para -outro. A Comissão não 
fez esSa distinç!o. Não é apenas uma emenda 
de redação, é uma emenda de mérito. De mo
do que gostaria de ouvir a opinião da Cernis· 
são- do Distrito Federal. 

O SR. MAURÍCIO COR!lliA- Gostaria 
de ouvir, inclusive, na hora oportuna, a opinião 
do Senador Mauro Benevides, Presidente da 
Comissão do Distrito Federal, porque S. Ex' 
deve lembrar-se perfeitamente que o projeto, 
a exPlicação do Governo é_exatamente essa 
que acrtbei de dar: 100 milhões de dólares 
perante o BrD e 1 ao milhões de dólares, cor R ' 
respondentes a cruzados no Brasil, junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Portanto, é uma correção, a meu ver, ·e pode 
até envolver uma questãO ae ffiérito, e envolve, 
V. Ex' tem rezão, mas que precisa ser decidida, 
precisa ser votada. ' 

Logo em seguida, Sr. Presidente, gostaria 
de levantar a questão de ordem a qual fiz refe· 
rência há pouco. 

OSR. Mauro Benevldes-Sr. PreSidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Çon~o a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, a matéria submetida agora à 
votação foi discutida amplamente no plenârio 
da Cor'Ílissâo -do Distrito Federal. Ali ficou real
mente muito claro que a operação que se 
vai apreciar neste momento decorreu de uma 

- negociação tomada, há dois anos, pela esfera 
Federal com o Banco lnteramericano de De· 
senvalvimento, garantindo-se o acesso de re
cursos da ordem de 200 milhões de dólares, 
dos quais 100 m"iihõeS através de- financia
menté:f ãSér prestado por esse órgan1Srrio in· 
temacional de fomento, compondo-se a con· 
trapartida nacional com recursos destinados 
pela Caixa ECoD-6inicã Federai. além, obvla· 
mente, de recursos próprios do Governo do 
Distrito FederaL - -- --- -

O próprio projeto de lei que acompanhou 
a solicitação do Sr. Governado! Joaquim Roriz 
estabelece, no seu art. }9: 

"É o Distrito FEiderai autorizadO a con
tratar operaçãode crédíto no valor de ª-té 
US$ 2.00;ooo,ooo.oo (duzentos milhões 

de dólares americanos), junto ao Banco~ 
Interamericano d_e Desenvolvimento . 
(BJD) e à Caixa Económica Federal" 

Acredito que a explicitação solicitada pelo 
nobre senador Mauódo Correa estaria Prati
camente embutida no art. 1 o dessa proposi
ção. Interpretado corretamente, dissiparia 
qualquer dúvída que pudesse suscitar o texto 
como foi concebido originalmente. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" não opinou nenra favor nem contra 
antes peh cOntrário; EU gostaria que V. Ex'· 
esclarecesse se a emenda do Senador Mau
ricio Cortêa tem o iapoio- dá Comissão~ se 
a Comissão quer deixar, desde logo, explici
tada que os 100-ri1ilhões de dólares serão 
objeto de um empréstimo do B[[)"e se equiva
lente aos outros 100 milhões será negociado 
com a Caixa Econômica Federal, porque essa 
distinção é que faz a emenda_que -é oferecida, 
agora. como emenda de redação e, como V. 
~vê, não é de redação, é uma emenda de 
fundo, porque, na amplitude dos 200 milhões, 
o Governo, se- quisesse, poderia ter 150 mi
lhões do BIO e. apenas, 50 milhões da Caixa; 
quanto a essa _divisão que aí se enseja é que 
eu gostaria ficasse bem claro qual era o ponto 
de vista da Comissão, para "que o Plenário 
pudesse aceitar ou não a Emenda: do Senador . 
Maurício Corrêa. -

O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presi
dente, já que V. Ex" me -traz novamente à cola
ção, e agora para tomar mais claro o pensa
mento dOs Membros integrantes da Comis~o 
do Distrito Federal, eu diria a V. Ex!' que a 
interpretação da contrapartida seria outra par
cela idêntica àquela pleiteada ao Banco lntera-

- mericano de Desenvolvimento. 

Se o Banco fnteramertcarn; de- DeseOvol· 
vimento, depois dessa longa negociação de 
dois anos, se propôs a_ oferecer ao_ Governo 
do Distrito Federal 100 niilh"OeS-de" dólares, 
obyiamente que _a contrapartida terá que en
volver o mesmo recurso, ·nó montante de I 00 
milhões de dóJares. 

A Caixa Econômica Federal, então, se dis-
pôs a financiar esse empréstimo, o que vai 
possibilitar a execução de empreendimentos 
da maior importancia no setor da infra-estru-. 
tura. Conseqüenteniênte, llão haveria, da parte 
da Comissão do Distrito Federal, nenhum obs
táculo a que se acolhesse a emenda do Sena
dor Maurício Cofrêa, deixando claro que a con
trapartida seria paritária: 100 milhões de dóla
res pela Caixa Econômlca Federal e 100 mi
lhões de dólares pelo Bánco Interamericano 
de Desenvolvimento. · 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson C.meiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex" 

O SR. MARCQNDES GADELHA (PF~ 
-PS. Pela ordem.)- Sr. Presidente, peço 
a V. Ex" seja Udo o texto da Emendq Maurício 
Corrêa. . 



Setembro de !989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira 14 474:3 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
-O texto é o seguinte: 

É o Governo dó DistritoFederal autori
zado a contratar, com aval da União, ope
ração de crédito no valor de US $ 
200,000,000.00 (duzentos milhões de 
dólares americanos), sendo 100 milhões 
de dólares americanos junto ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento, 
(BID), e o equivalente a US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares 
americanos) jun~o à Caixa Econômlca 
Federal. 

O paráfrafo único. da Emenda Maurício 
Corrêa diz o seguinte: 

"Os recürsos provenientes da Opera· 
ção de, crédito de que trata este artigo 
destinam-se à execução de projeto de. 
ampliação e melhoramento do sistema 
de água potável e esgotamento sanitário 
de Brasílta." 

Este é o texto. 

O SR. MAURO BENEVIDES- O proje- -
to, como foi concebido, diz. 

"Os recursos provenientes da opera
ção de crédito de que trata este artigo 
destinam-se à execução de projeto de 
ampliação e melhoramento do sistema 
.de água potável e esgotamento sanitário 
de Brasília." 

O SR. Mauricio Corrêa - A conclusão 
é que a minha emenda não tem parágrafo. 
S. Ex' leu a parágrafo do Governo. 

O Sr. JamD Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDeNTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex'. -

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, eu tinha solicitado a palavrajustç;mente 
para que ficasse bem explicitada esta duali
dade: parte da Caixa Económica e parte do 
BID. Mas, diante da colocação do Senador 
Mauro Benevides, parece-me que foi_dissipada 
a dúvida. A questão que levanto, junto a V. 
Ex'-, é a seguinte: se a colocação do Presidente 
da Comissão, neste momento, não pode servir 
j8 como parec~r favorável à emenda, Assim 
sendo, votaríamos, hoje, a matéria, aprovando 
a Emenda Maurício Corrêa. 

Sr. Presidente, tenho apenas uma dúvida 
quanto a esta matéria. 

Compreendo pelfeitamente a preocupação 
do Senador Maurício Corrêa. Lendo agora a 
mensagem com a proppsta do projeto de lei 
que veio do Executivo, bem como o parecer, 
que, no casO, foi- mais explícito ainda, eles 
colocam a expressão "até". _A emenda, pare
ce-me:;- estabe!Ei'ce um quantitativo que não 
pode Ser mofdicado. Há o "até" na emenda? 

O SR; PRESIDENTE [Nelson Carneiro) 
:.....A emenda não tem o "até". 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-O "até" 
significa que o Governo pode querer tomar 
menos. Francamente não sei o porquê desse 
"até". No original, o Senador Maurício Corrêa 
está mostrando que tem o "até", 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O original da Emenda Mauricio Corrêa tem 
o "até". 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Ai,sim, 
porqUe dá condições de ó Governo poder fazer 
o empréstimo dentro de suas necessidades 
para esse empreendimento que pretende rea

. lizar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex' tem razão no seu cuidado, mas seria 
a primeira vez que um Governo, autorizado 
a ter 200 milhões de- dólares, qui::esse apenas 
150 ou 180. 

Em todo o caso, o "até" deve figurar, porque 
esta é a emenda. De modo que não há mais 
dificuldade a vencer neste problema. 

Vamos continuar 8 votação da Emenda nq 
I. 

O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR- PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro) 
- ConC.edo. a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, a emenda 
do nobre Senador Maurício Corrêa não é ape
nas redacional. Ela modifica substancialmente 
a natureza do texto, na medida em que retira 
a-"fleXJbaidade que a Comissão do Distrito Fe
deral resolveu outorgar ao Governo no acesso 
a esses recursos. Ao fixar montantes, que, 
aliás, estão explicitados, a intenção do Sena
dor é Correta, é boa, é perfeita. Está explicitado, 
na exposição de motivos, que são 1 0_0 milhões 

OSR.PRESIDENTE(NelsonCarneiro)- de dólares do BID e 100 milhões a contra-
Exatamente. ·A Mesa teve o cuidado de fazer partida da Caixa Económica Fed'eral. A razão 
esta solicitação, porque, aceito pOr todos o por que a Comíssão_ do Distrito Federal não 
entendimento expresso aqui pelo Senador se fiXOU, especificamente, nesses limites, que 
Mauricio Corrêa e pelo Presidente da Comis- tenha sklo para dar mais flexibilidade à negoci-
são, Senador Mauro Benevides, na redação ção. Que mal haveria, pergunto, em deixarmos 
final figurará exata~ent.e. essa divisão._ O texto como se encontra, facultando-se ao 

De modo que va1 continuar a votaçao. Governo, na negocição, certa variação nesses 
O SR. Jutahy Magalhães-. Sr. Presi..:-- va1ores? O mal qUe se poderia pensar ê que 

dente, peço a palavra pela ordem. o endividamento em moeda forte seja nocivo, 
0 SR PRESIDENlE (NeJ C . ) ou, então, que o GOverno pudesSe ultrapassar d ai V Ex' son ameu'O os 100 milhões de dólares junto ao BID e 

- conce 0 a P avra a · · tomasse à Caixa Econômica Federal apenas 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- 60, ou algo dessa natureza. Pela origem dos 

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - re<::ursos do Banco lnteramerícano de Desen-

volvimento, tenho a impressão de que qual
quer ingresso de moeda forte originária de 
instituições multilaterais de ajuda e de crédito 
seja bem-vindo. Se houVer flexfuilidade para 
mais, tanto melhor. Creio que não vai aconte~ 
cer, mas não vejo necessidade de se alterar 
substancialmente, uma vez que não há pre
ju~o __ para o interesse público nem para a na~ 
ção que o texto permita essa f1exibilidade. 

Assim sendo, Sr. Presidente, prefiro o texto 
da Comissão do Distrito Federal. 

Por isso, voto e recomendo à minha Ban
cada vote com o parecer do Relator, ou seja, 
com a ComisSão do Distrito Federa] e contra 
a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa esclarece este assunto. Vou ler a 
MensaQem dO Governador, que diz o seguinte, 
textuaJmente: 

"Com esse objetivo, conclui-se em 
bom termo negociação tomada hâ dois 
·anos· Com a esfera federal e com -o Banco 
Interamerícano- de Desenvolvimento -
BID, garantindo-se o acesso a recursos 
da ordem de US$ 200,000,000.00 (du
z-entos milhões de dólares), dos quais 
US$ I OO,OOO,OOO.OO(cem milhões de dó
lares at.ráves de financiamento a ser pres
tado por aquele organismo internacional 
de fomento, compondo-se. a contrapar
tida nacional com reci.lrSos destinados 
pela Caixa Económica Federal, além de 
recUrsos OrÇãriteritárlos próprios do Go
verno do Distrito Federal." 

V. Ex' quer dar mais flexibilidade àquilo que 
o próprio Governador achava que era desne-
cfSsáfio. --

A Mensagem diz expressamente que ele 
queria apenas 100 milhões de dólares de em
prêstimo externo. Os outros 100 milhões se
riam fomeddos pela Caixa Económica Fede
ra] e, se necessário, composto com os recur
sos orçamentários. 

O Sr. JamB Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Quero também esclarecer que, sendo as
sim, a expressão "até" se· torna desnecessária. 
O que se está discutindo ê se se concedem 
ou não_os 100 milhões pedidos pelo Sr. Gover

. nadar do Distrito Federal: S. ~ não pediu 
até 100 milhões. Pediu 200 milhões, sendo 
100 milhões pelo BID e 100 milhões de recur
sos nacionais. 

A meu ver, a palavra "até" desatende ao 
que foi julgado neces~o pelo Govemnador. 

O Sr. Jptahy Magalhães- Há uma pro
posta._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há proposta, salvo uma emenda que redu
za. Porém não h* nenhuma emenda com a 
expressão "até", a não ser a Emenda Maurício 
Corrêa que, talvez. não tenha tido essa inten
ção de reduzir. Estou colocando a questão 
em face do debate suscitado pelo problema. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. E>r -tem a palavra. 

O SR. JAMIL HADDAD-Sr. Presidente, 
eu havia pedido antes a palavra. 

OSR.JUTAHY MAGAl.HAEs (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, trata-se, apenas de uma expli
cação. 

E da mensagem do Governo, no proJeto 
de lei que S. ~ enviou como proposta, se 
encontra a palavra "até". Não faço questão 
da palavra "até". O problema é do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A mensagem realmente não fala na palavra 
"até", o sim o projeto de lei autorizado. 

O Sr. Maurido Colri:a- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
ricio Corrêa. 

OSR. MAaRiCIOCORRM (PDT- DF. 
Pela ordem. Sem revisão __ çlQ_..Q~JIQrJ__""':":":'_Sr. 
Presidente, apenas para uma explicação. 
Quando o Governo encaminhou e disse "até" 
é porque a previsão de custo poderá não atin
gir até os 200 milhões, então, houve essa fa
culdade, porque eles vão levar para o BlD essa 
negociação que tinha sido irnclada no Gover
no José Apareddo, inclusive 20 milhões já 
foram recebidos pelo Governo. Como não há 
uma aribnétfca certa, ele colocou "até." Por 
isso que na nossa emenda - entendemos 
- poder-se-ia suprir a palavras "até", mas 
não queríamos alterar o mérito da mensagem 
que veio do Governo, porque a nossa intenção 
não era esta. 

Estou de inteiro acordo com a preocupação 
do Senador Jutahy Magalhães. Se o nobre 
Senador entender, a palavra "até " pode ser 
suprimida, não há problema algwn. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não, o Senador Jutahy Magalhães quer 
mantê-la, não quer suprimir, exatamente por
que o projeto do Governador sugere o "até"; 
vem do projeto do Governador, não vem da 
mensagem.;· consta do processo. 

O Sr. JamD Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, com desculpas pelas interrupções. 
Temos cabelos brancos porque somos pa
cientes. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Justamen
te, com paciência, deixei que outros nobres 
Senadores avançassem na minha solicitação. 

Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem 
justamente fundamentado no que v. Ex' co
municou à casa: na mensagem o Próprio Go
verno declara que são_ 200_m_ilbõ_es- 100 
milhões da Caixa Econômica Federal e 100 
.m!lhões do BID. · 

Então, quando o nobre Senador Marcondes 
Gadelha levanta que, aí, poderia haver uma 
flexibilidade, S. Ex' está irido contra a men
sagem. 

S. Ex' está querendo dar algo que o próprio 
governo do Distrito FederaLoão está pedindo. 
Ele declara que são 200 milhões. V. Ex!', Sr. 
Presidente, fez até a leitura da mensagem. São 
200 milhões: 100 milhões do BID e com a 
Caixa Econômlca o valor correspondente em 
cruzados a J 00 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, é extremamente válida esta 
discussão, mas penso que já há um consenso. 

QUando o Presidente da Comissão do Dis
trito Federal acolhe a Emenda Mauricio Corrêa 
, cabe-nos, na realidade, aprovaremos a maté· 
ria e, quando da red.ação final, aprovaremos, 
então, essa redação consubstanciada na 
Emenda Mauócio Corrê.a _e the end~ como 
dizem o,s ingleses. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Era exatamente isto que a Mesa tinha feito. _ 

Então, vai ser posta a votos a emenda. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr.Pres:i
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro
Tem: a palavra V. Ex'. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, retiro a minha objeção e 
acolho a sugestão do.Presidente Mauro Bene
vides. 

Isso não significa que eu abandone a minha 
convicção de que o texto da Comissão está 
melhor do que a proposta, e o que o governo 
escreveu na sua Exposição de Motivos não 
o fez no seu projeto, no texto da lei. No texto, 
ele pediu "até 200 milhões junto ao BID e 
junto á Caixa". Não especificou que eram 100 
junto ao BID e 100 junto á Caixa. 

SupOnho eu que isso não foi por acaso, 
Sr. Presidente. Suponho· eu que o Governo 
tinha a esperança, a expectativa de obter recur
sos melhores, tendo mais flexibilidade para 
a negociação; 

A Errten:da do Senador Maurício Corrêa 
amarra em até 100 milhões de dólares junto 

- ao BID, quer dizer, a po~ibilidade de se consew 
guir mediante negociaÇáo, rilais recursos do 
BlD, que são sempre bons recursos, por que 
são a longuíssimos prazos, com juros abaixo 
das taxas de mercado. Então, o Distrito Fede
ral estaria fazendo melhorneg6cio. Entretanto, 
não vou fazer uma_ tempestade em copo d'á
gua ao- sustentar ponto de vista que possa 
trazer algum. transtorno á tramitação da ma
téria. 

De modo que, Sr. Presidente, acolho a 
emenda do Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDEriTE (Nelson Carneiro) 
-Na Emenda_do Senador Mau_rícf_o" Corrêa, 
Emenda n'~' J, constará o "até", como V. EX' 
quer, e a divisão "100 milhões". 

Q_.Sr. Maurlçlo Corrêa -sr. Presidente, 
antes de V. Ex" encerrar a votação, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex~ tem a palavra. 

OSR. MAaRiCIO CORRM (PDT- DF. 
Para questão de ordem. Sem re~o do- ora
dor.) -Sr. Presidente, pela díscussão até ago
ra, já deu para se sentir que somos inteira~ 
mente favoráveis á contratação do emprés
timo. No entanto, ocorre-me uma dúvida, e 
por isso, queria valer-me da interpretação da 
Mesa. 

A Constituição, no art. 52, inciso V, autoriza. 
·o empi"-éstiinó. O Regimento - art. 213, c 
-determina que as matérias de competência 
privativa do Senado deverão tramitar na forma 
de projeto de resolução. , _ .-

Em vista disto, tratando-se de emprêstiino 
que é feito atráves de aval da União, indagaria, 
nos termos da Resolução n9 157, que regula
menta o processo legislativo do Distrito Fede
ral, se seria projeto de lei, lei do Senadq ou 
resolução do Senado. 

_O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Senado é o Poder Legislativo do Distrito 
Federal, de modo que recebeu um projeto 
de lei e, como tal, é que decide. O Senado 
Federal não é o Poder Legislativo do Estado 
da Bahia, do Estado do Ceará, 'do Estado do 
P'tauí, que pedem empréstimo· e que nós aqui, 
por lsso mesmo, ao invés de projeto de lei, 
convertemos em projeto de resolução. 

Enquanto formos o Poder Legislativo do 
Distrito Federal, essas matérias devem ser ob
jeto de projetas de lei. 

A solução correta é esta, sã!Vo melhor juízo. 
(Pausa.) . 

Em votaçã'o o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam perm:a,~ 

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçãO a emenda, ressalvado que na 

redação final se acolherá o texto sugerido pelo 
Senador Maulicio Coirêa. 

Em votaçãO. 
Os S~. Senadores que a aprovam queiiam 

permanecer sentados. (Pausa.) -
Aprovada. . _ 

_ A matéria vai à Comissão Diretora, para re-
dação final. -

É a seguinte .a matéria aprovada: 

EMENDA N' 1 -DF 

Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte reda
ção: 

"Art. 19 ~ o Distrito F_ederal autori
zado a contratar, com aval da União, ope
ração de crédito no valor de até (JS$ 
200,000,000.00 (duzentos milhões de 
dólares amertcanos),junto ao Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento (BlD) e 
à Caixa Económica Federai." 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

o_ .SR. PRESID~ (Nelson Carneiro)_ 
- Cónóedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JurAifY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem.) - Sr. Pre;Sidente; solicito 
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que conste o meu voto pessoal como abs
tenção. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Constará de Ata o voto de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, à votação d"s matérias que 
foram objeto ·de requerimento de urgência lt
dos no Expediente. 

Em votação o Requerimento no 4 76!89, Ilda 
no Expediente, referente ao Projeto de Resolu-
ção n'47/89. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nq 47, de autoria do Sena· 
dor Jamil Haddad, que dispõe -sobre a 
justificação de ausência às sessões nas 
hipóteses que menciona. 

Solicito do nobre Senador Jutahy Maga
lhães o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Gdadania. 

O SR. JUfAHv MAGAlHÃES (PMDB
BA Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o ilustre Senador Jamil Haddad 
pretende, com o presente projeto, que as au
sências de Senadores às sessões ordinárias 
e extraordinárias, no curso da Sessão Legis
lativa que coincide com período de eleição 
para Presidente e Vice-Presldente da Repú
blica, ~jam consideradas justifkadas, para to
dos os fins regimentais, quando o tituJar do 
mandato for candidato a qualquer dos cargos 
mencionados. 

A Constituição, em seu art 55, Dt reza: 

"Art. 55. Perderá o mandato o Depu
tado ou Senador: 
_, ....... __ ,__,......_,., ____ '-

ill-quedeixar de comparecer, em ca
da sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Casa a que perten
cer, salvo licença ou missão por esta auto
rizada." 

A Constituição contempla, pois, a possibi
lidade de o Senado, em deliberação tomacJa 
em Plenário, autorizar licença pelo período que 
entender conveniente sem que o Senador in
corra na hipótese de perda do mandato. 

O Regimento Interno da Casa, paralelamen
te, estabelece, entre os cfiversos casos previs
tos de ausência justificada, o da licença autori
zada, para os fins do disposto no art. 5.5, m, 
da Constituição. Prescrevem os arts. 38, pará
grafo único e 13, § 1 <?, do Regimento Interno: 

"Art. 38. ConSidera-se ausente, para 
efeito do disposto no art 55, m, da Consti
tuição, o Senador cujo nome não conste 
das lista~ de comparecimento. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
artigo, aplica~se o disposto no § 1 ~ do 
art. 13, não sendo, ainda, considerada a 

ausência do Senador nos sessenta dias 
anteriores às eleições gerais." 

"Ar!. 13. ·-····---------·-··· 
§ 1 <? Não se computará como falta 

a ausência do Senador a serviço da Casa, 
em licença autorizada, em desempenho 
de representação ou cpmissão externa ou 
integrando delegação à Conferência ln
terparlamentar, ou por razões de saúde 
comprovadas mediante atestado médi~ 
co." 

O projeto não fere a Constituição nem é 
injurídica._ No mérito é, por todos os títulos, 
lOuvável. É evidente que o candidato a ocupar 
a mais alta Magistratura do País deve ter ampla 
liberdade na sua pregação pelo T e~ritório na
cional. 

Somos, assim, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favoráveis ao projeto. 
No entanto, para uma melhor adequação aos 
dispositivos constitucionais e regimentais, e 
sem modificar o objétivo 'do prOjeto, apresen
tamos ó segu!nte ~ubstitutivo. 

sussmunvo 
O Senado Federal resolve: 
Art. l ~ Considera-se como licença autori

zada, para os fins do disposto no art. 55, rn, 
da Constituição, e no art. 38, parágrafo único, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
ausência às sessões do Senado de Senador 
candidato à Presidência e \'ice-Presidência da 
República no período entre o registro da candi
datura no Tribunal Superior Eleitoral até a apu
ração do respectívo_pleito. 

ParágrafO único. O disposto neste artigo 
apUca-se aos candidatos que concorrerem ao 
segundo turno. 

Art. 29 Para os fms previstos nesta resolu· 
ção, o -Seriador encaminhará à Mesa certidão 
comprobatória do registro de sua candidatura 
ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente da 
República. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor· na 
data de sua publicação. 

Art; 4,. São revogadas as dispoSições em 
contrário. 

Texto final do Projeto de Resolução n" 
47, de 1989-, aprovado pela Comissão de 
Constituição,.JUStlçà e Cdadania que dis
põe sobre a justificação de ausência às 
sessões nas hipóteses que menciona. 

O SenadO Federal resolVe: 
Art }9 Considera-se como licença autori

zada, para os fins do disposto no art 55, m, 
da Constituição, e no art 38, parágrafo único, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
ausência ·às sessões do Senado de Senador 
candidato à Presfdência e Vice-Presidência da 
República no periodo entre o registro da candi
datura no Tribunal Superior Eleitoral até a apu~ 
ração do respectivo pleito. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
apHca-se aos candidatos que concorrerem ao 
segundo turno. 

Art. 29 Para os fins previstos nesta resolu
ção, o Senador encaminhará à Mesa certidão 
comprobatória do registro de sua candidatura 

ao cargo de Presidente ou Vlce-Presid~nte da 
República. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4~ São revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
- Solicito do nobre Senador Antônio Luiz 
Maya o parecer da Comissão Diretora, já que 
o parecer da Comissão de Constiblição, e Jus
tiça e Cidadania foi favoravél, nos termos do 
substitutivo que apresentou. 

O SR; ANTÓNIO U1JZ MAYA (PDC
TO, Para emitiC parecer. Sem reviSão do ora
dor.) Sr. Pi'esidente, SrS. SenadOres, o Projeto 
de Resolução n<? 47, de 1988, de autoria do 
nobre Senador Jamil Hfiddad, teve tramitação 
normal nesta Casa, e foi aprovado, em termos 
de um substitutivo, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e Cidadania, através do p~re~ 
cer do nobre Relator Jutahy Magalháes, pare
cer que se acha embasado tanto na Consti
tuição Federal, quanto trata de licenças para 
Parlamentares, quanto no próprio Regimento 
[ntemo do Senado Federal. O proJeto foi apro
vado na Comissão, quantO à jurldicidade ao 
mérito. Aliás, considerado o projeto até louva
vél. 

A Mesa Diretora considera, portanto, consti
tuCional o projeto, com base nas determina
ções jurídicas da Constituição e do Regimento 
Interno da Casa. Quanto ao mérito, consldera 
iniciativa da maior importância, sobretudo pa
ra os nobres Senadores que enfrentam os em
bates das eleições e ql,l~ não têm condfções 
de freqüentar as sessões ordinárias da Casa 
no periodo eleitoral, quando candidatos aPre
sidência e \'ice-Presidência da República. 

Razão pela qual somos favorãveis a que esse 
projeto seja aprovado e a Mesa é favoravél 
à sua aprovação pelos nobres membros do 
Senado Federal. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-0 Parecer da Comissão Diretora é favoravél 
ao substitutivo apresentado pela Comissão 

de Constituição e Justiça -~ Cidadania, 
Completada a instrução da matéria, pas

sa-se à discuss.§o do projeto e do substitutivo, 
em turno único. 

Com a palavra o nobre Senador Jamil Had· 
dad 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RI. Para 
discutir) - Sr. Presidente, quando apresentei 
esse projeto de resolução, o fiZ para que hou
vesse, inclusive uma eqUidade com o funcio
nalismo público. Quando tem a sua candi
datura registrada no Tribunal Superior Eiei
toral o funcionário público é automaticamepte 
lincenciado e percebe os vencimentos do seu 
cargo. Por que nós aqui não iríamos fazer o 
mesmo com os nobres Companhe[ros que 
disputam a Presidência e a Vice-Presidência 
da República? 

O SUbstitutivo-Jutahy Magalhães se enqua
dra melhor em disposi~vos constitucionais. De 



4746 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II) Setembro de 1989 

maneira que nada tenho a opor e sou favoravél 
à aprovação do Substitutivo Jutahy Maga~ 
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, está encerrada a discussão. 

Passa-se à votação do substitutivo, que tem 
preferência regimental. 

O Srs. Senadores que _o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o susbtitutivo, fica prejudicado o 

projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para redí· 

gir o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Estando o projeto em regime de urgência, 
passa-se imediatamente à sua apredação, em 
turno suplementar. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão Dire-
tora, que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 83, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação do vencido parlf o turno su-
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Resolução nP 47, de 1989. 

A Comíssão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Resolução n9 4 7, de 1989, 
que dispõe sobre as justificações de ausência 
de Senador_ às· sessões, nas hipóteses que 
menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de se
tembro de 19_89. -Iram Saraiva, Presidente 
- Nabor Junior, Relator - Divaldo Suroagy 
-Antônio Luiz Maya 

ANEXO AO PARECER N•!83, DE !98ll 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

e eu, Presidente, nos tennos do arl 48, inciso 
28, do Regimento Interno do Senado Federal, 
promuJgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Dispõe sobre a justificação de auséncia 
de Sen11dor às sessões? nas hipóteses 

que menciona, 

O Senado Federal resolve: 
Art 19 Considera-se como licença autori

zada, para os fins do disposto no art. 55, inciso 
DI da Constituição e no art 38, parágrafo único 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
ausência às sessões do Senado, de Senador 
candidato à Presidência e Vice-Presidência da 
República no periodo entre o registro da candi
datura no Tnbunal Superior Eleitoral até a apu
ração do respectivo pleito. 

Parág"rafo único. O_.disposto neste artigo 
aplica-se aos candidatos que concorrerem ao 
segundo turno. 

Art. 2? Para fins previstos nesta resolução, 
o _Senador encaminhar.á_à_~_sa _çertidão com
probatória do registro de sua candidatura ao 
cargo de Presid~nte ou Vlce-Presidente da Re
pública. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publfcação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão o sustitiutivo, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão.. _ 

O substitutivo é d~do como definitivamente 
adotado nos termos do art. 284 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai a promuJgação. 

O SR. PRESii>ENI'If-(Nelson Carneiro) 
- Passa-se à apreeciação do Requerimento
n9 477189, de urgência, lido no Expediente, 
para Mensagem n9 175,,de 1989, relativo a 
pleito dO Governo do Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sendores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à _apre

ciação da matéria, que depende de parecer 
da Comissão de Assuntos Econ6micos. 

Solicito ao nobre Senador Severo Gomes 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. SEVERO GOMES - (PJI\DB -
SP. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, através da presente Mensagem, o 
Senhor Presidente da República propõe, com 
base em Ej(posição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, que o Senado 
Federal, nos termos do que dispõe o artigo 
52, incisos __ V e _ _ym da Constituição Federal, 
autorize o Governo do Estado de São Paulo 
a ultimar a contratação de operaçáo de crédito 
externo no total de até US$ 24,007,558,00 
(vinte e quatro milhões, sete mil e quinhentos 
e cinqü_enta e .alto dólares norte-americanos) 
junto ao Eximbank, mediante garantia da Re
pública Federativa do Brasil, com ~ ao 
financiamento da importação de bens, equipa
mentos e serviços de alta tecnologia de inte
resses da Universidade Estadual de Campinas 
-Unicamp. 

As condições financeiras de operaçãO, se- -
gundo os termos do termo de compromisso 
preliminar emitido pelo Eximbank em 9 de 
janeiro de 1989 (sob número 60.820), são 
as seguintes: 

a)montante US$ 24,007,588,00; 
b}juros: 9.65% ao ano, pagáveis semestral

mente, calculados sobre as importâncias de· 
sembolsadas do empréstimo; 

c)comissão de compromisso: 0,5% ao anc 
sobre as importâncias não desembolsadas, a 
centrar de 60 dias após a provação final do 
crédito pelo Eximbank; . 

d}amortização do principal: em até vinte pa
gamentos semestrais, de igual vªlor inician
do-se estes não mais tardiamente do que 15 
de setembro de 1990. -

A operação adma caracterizada fol objeto 
de avaliação de prioridade pelo Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento e Coordenação 
da Presidência da República (SEPLANIPR), 
o qual ilos termos do qUe dispõe o becretO-Lei 
n91312 de 1974, em seu artigo4~ reconheceu 
seu cará,ter prioritário para o desenvolvimento _ 

nacional, através do Aviso n9 758, de 24-5-59. 
O Ministério da Fazenda, por Sua vez:, con

soante relatado na EM n9 118189 do Tlti,.Liar 
da Pasta ~ aprovada_ pelo Ch_ef~ do. Poder 
Executivo em 26-6-89 ----:• providenciou junto 
ao Banco Central do Brasil, a inclusão da gá
rantia oferectda pela União em tal operação 
nos limites fixados pelo Decreto-Lei n9 1.312 
4e 19_74, em seu a_rtigo_1 9, li,_ considerados 
as modificações e atualizaçõe.s posteriores. 

A solicitação preenche também as demais 
exigências estabelecidas pelo Regimento ln
temo do Sendo Federal em seu artigo 389, 
achando-se instruída de documentos que ha
bilitem ao conhecimento da operação e de 
cópias dos atas de expressa autorização da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Pau~ 
lo, isto é, das Leis n~s 4.441/84, 5.961/87, 
5.962/87 e 6.163/88. 

Assim preenchidos os requisitos fomais e 
tendo em vista a relevância da amortização 
e adequado equipamento dos centros de pes
quisa e _desenvolvimento tecnológico do País, 
somos pela aprovaçáo da Mensagem, nos ter
mos do seguinte: 

PROJET6DE RESOLUÇÃO 
N• 56, DE 19"89 

Autoriza o Governo de Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito ex
temos, em valor equivalente até US$ 
24,007,558.00 (vinte e quatro milhões, 
sete mil e quinhentos e cinqüenta e oito 
dólares norte-amerlctlnos) junto ao Ex
port-lmport Bank of the United States
EXiitlbank. 

Art.. 19 É o_ Governo do Estado de Sã.o 
Paulo, autorizado nos termos do artigo 52, 
incisos V e vm da Constituição Federal, a_ con
tratar operação de crédito externo no valor 
de até US$ 24,007,558.00 (vinte e quatro rhi
lhões sete mil e quinhentos e cinquenta e oito 
dólares norte-ameriocanos), junto ao Export
lmport Bank of the Onited States- Exirnbank, 
mediante garantia da Onião destinada ao fi
nanciamento da importação de bens e servi
ços de alta tecnologia de interesses da Univer
sidade Estadual de Campinas - Unicamp. 

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

J:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDerrE (Nelson Carneiro) 
-O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos conclui pela apresentação dg projeto 
de Resolução n9 56, de 1989, "que autoriza 
o governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo, .em valor equiva
lente a até CJS$ 24.007.558,00 (vinte e quatro 
milhões, sete mil e quinhentos e ·cinqüenta 
e oito dólares norte-americanos) junto ao Ex
port-lrnportBankoftheUnitedStates-Exim
bank, para os fms que especifica". 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerrO 
a discussão. 

Em votaçã~':_ 
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O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presiden
te, peço a palav.ra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGAl.HáES- (PMDB 
- BA. Para eÍlcaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)-Sr.Presidente, Srs. Senado
res, na condição de Uder eventual de meu 
Partido, o PMDB, vou encaminhar a votação 
favoravelmente a essa proposta de emprés-
timo para o estado de- São Paulo. 

Na minha condição individual de Senador, 
tenho votado, sistematicamente, pela absten
ção nesses empréstimos externos enquanto 
nós aqui, no Senado, não estabelecermos as 
normas nossas prerrogativas previstas no art. 
52, porque não sabemos quais os limites para 
o endividamento externo que nós do Senado, 
temos que estabelecer. 

Se não os estabelecermos, Sr. Presidente, 
vou continuar abstendo-me indiVidualmente 
nessas questões de empréstimo externo. 

O Sr. JamD Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
twddad. 

O SR. JAMIL HADDAD- (PSB - RJ. 
Para ecaminhar a votação, Sem revisão do 
orador.) Srs. Senadores, coerente com os po
sidonarnentos anteriores. tenho votado sem 
obstruir, tenho votado slstematicamente coh-
1ra empréstimos externos. Por jsso Sr. Presi
dente, peço que conste de ata meu voto con
trário. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cameiro) 
-Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa} 

Aprovado, com abstenção do nobre Sena
dor Jutahy Magalhães e o voto contrário do 
nobre Senador Jami1 Haddad. _ 

O projeto vai à Comissão Diretora, para ofe
recer a redaçãc final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, a redação fmal, que será 
lida pelo Sr. 1'~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 1'1•184, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redaçbo lin41 do Projete de Resoiuçlio 
~'56, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 56, de 1989, 
que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até OS$ 24,007,558.00 
(vinte e quatro milhões. sete miJ, quinhentos 
e cinqüenta e oito dólares americanos). 

Sala de ReW'liões da Comissão, em 13 de 
seternhro de 1989~-lrom Saraiva Presidente 
- tiabor Junlor Relator - Diva/do Suruagy 
-Antxmio LuU Maya. 

ANEXO AO PARECER N" 184, DE 1989 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art 52, incisos V e VIII, da Cons
tituição, e eu Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' DE 1989 

Autariza o Ciovemo do Estado de Silo 
Paulo a contratar operação d~ crédito ex~ 
terno, em valor equivalente a até _as$ 
24,007,55Ei00 (vinte e quatro milhões, 
sete mil, quinhentos e clnqüenta e oito 
dólares americanos) junto 110 Export-lm
port Bank of the United Súttes - EX!M
BAJYK. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de São 

Paulo autorizado, nos termos do arl 52, inci
sos V e vm da Constituição Federal a contratar, 
junto ao El<port-lmport Bank of the Qnited Sta· 
tes - EXIMBANK, operação de crédito exter~ 
no, em 'ffalor equivalente a até US $ 
24,007,558._00 (vinte e quatro milhÕes. sete 
mü. quinhentos e cinqüenta e oito dólares 
americanos), mediante garantia da União e 
nas condições financeiras aprovadas pelo 
Banco Centra] do Brasil, destinada ao financia· 
mento da importação de bens e seMços de 
alta tecnologia, de interesse da Universidade 
Estadual de Campinas- ONICAMP. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Eró discussãõ a redação final. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

-Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, redações frnafs das propo
sições aprovadas na Ordem do Dia de hoje, 
que, nos termos do parágrafo único do -art. 
320 do.Regirnento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, serão lidaS peJo Sr. 19 Secre
tálio. (Pausa) 

São lidas as seguíntes: 

PARECER 1'1• 185, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redaç4o Dnal do ProjetrJ de Lei d~ DF 
n' 33. de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n• 33, de l 989, 
que cri;;1, no quadro de pessoal do Distrito 
Federal, a Carreira Apoio às Ativfdades Jurídi .. 
cas e d~ outras providências. 

Sala de- Reuniões da. Çomíssão, em 13 de 
setembro de 1989. -Iram Saraiva Presidente 
- Nabor Junior Relator - -Divaldo Suruagy 
-Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECERN•I85, DE 1989 
__ Cria, no Quadro de Pessoal do DiStrito 
Federal, a Carreiraa Apoio às Ativldades 
Jurídicas e d8 outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 É criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal - parte Procuradoria Ge
ral, a Carreira Apoio às Atividades Jurídicas, 
constituídas dos cargos. de nível médio, de 
Assistente e Auxiliar, conforme Anexo I desta 
LeL 

Art 29 Os cargos e empregoS de nível 
médio, do Quadro e da Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal, classificados na sistemá
tica da Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 
1973, cujos ocupantes se encontram lotados 
e em exercício na Procuradoria Gera] do Ois-> 
trito Federal serão transpostos, mediante op
ção, para os cargos da Carreira referida no 
art. 19, observado o dJsposto no Anexo n. 

§ 19 AopçãodequetrataestearHgodeve
rá ser manifestada no prazo de trinta dias, a 
partir da publicação desta Lei. 

§ 29 Os cargos e empregos transpostos 
que excederem aos percentuais previstos no 
Anexo I desta Lei serão extintos à medida em 
que vagarem. 

Art 39 O vencünentD inicial do cargo de 
Assistente é de Nez$ 537,30 (quinhentos e 
trinta e sete cruzados novos e trinta centavos), 
correspondente ao da Classe "A", Padrão I, 
índice 100 da Tabela de Escalonamento Verti
cal, constante do Anexo UI. e servirá de base 
para a ftxação do valor dos vencimentos dos 
demais cargos de que tfata esta Lei. 

§ 1'~ Nenhllllla redução de vencimento 
poderá resultar da aplicação desta Lei, assegu
rada ao funcionário a diferença, como vanta
gem pessoal índividual nominada. 

§ 2? O vencimento fixado neste artigo se
rá reajustado nos mesmos índJces e datas fixa~ 
dos para os servidores do Distrito Federal, a 
partir de I' de junho de !989. 

-Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes 
das transposições de que trata o art. 29 vigo
ram a partir da data de publicação desta Lei. 

Art. 59 O ingresso na Carreira Apoio às 
Atividades Jurídicas será feito mediante no
meação dos aprovados em concursóPúblico 
e ocorrerá no Padrão I, Classe A, de Assistente' 
e de Auxiliar. · 

§ 19 O concurso póblico será realizado 
em duas etapas, de caráter eliminatório, com~ 
preendendo, a primeira, verificação de conhe
cimento, através de provas escrita e, a segun
da, programa de formação, com avaliação fi~ 
nal. 

§ 29 Aos candidatos aprovados na primei
ra etapa e nlatriculados no programa de for· 
mação, será assegurado, a título de ajudé:l fi
nanceira, oitenta por cento do vertcimento fi~ 
xado para o padrão inicial do cargo a que 
estiver concorrendo, a partir do inicio do pro
grama até o dia da nomeação, eliminação do 
curso ou reprovação. 

_§ 39 Se o candidato for servidor da Admi
nfstraçao do Distrito Federal poderá optar pelo 
recebimento da remuneração do cargo ou 
emprego que ocUpe. 
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Art. 6? Poderão se inscrever no concurso 
público os portadores de certificados de con
clusão do Curso de 29 grau ou habilitação 
legal equivalente, para Assistente, e }9 grau 
para Awâliar. 

Art. 79 Para as categOrias que integram 
a Carreira Apolo às Atividades Jurídicas não 
haverá ascensão func:ional. 

Art 89 O ocupante do cargo de Auxiliar, 
da aasse Especial, poderá ser promovido ao 
de Assistente, no percentual de até cinqüenta 
por cento das vagas, desde que atenda às 
condições exigidas para o ingresso, a que se 
referem os arts. 5? e 69 desta L,ei. 

Art. 91' A promoção do funcionário para 
padrão ou dasse imediatamente superior 
àquela em que se encontre observará os crité
rios de antigi.üdade e merecimento, aplicados, 
ahemativamente, na forma do regulamento. 

Art 1 O. Os servidores ocupantes elos Car
gos da Carreira Apoio às Atividades Jurídicas 
serão regidos pelo Estatuto dos Funcionádos 
Públicos Civis da União, na forma do disposto 
no Art 30 da Lei n9 3.751, de 13 de abril 
de 1960. 

Parágrafo único. O tempo de serviço pres-o 
tado _sob o regime da legislação trabalhista 
pelos servidores abrangidas pelo § 19 do arl 
29 será contado para todos os efeitos do regi
me estatutário. 

Art. 11. Os cargos e empregos cujos ocu
pantes forem trai).Spostos, na forma desta Lei, 
serão extintos. 

Art. 12. Os integrantes da Carreira de que 
trata esta Lei terão lota!;ão e exerçicio na Pro
curadoria Geral, ressalvadas as hipóteses le
gais e regulamentares. 

Arl 13. Os servidores aposentados nos 
cargos ou empregos que serão transpostos 
para a Carreira Apoio às Atividades Juridicas, 
na forma do art. :29, terão seus proventos revis
tos e farão jus às vantagens previstas nesta 
Lei. 

Parágrafo único. É facultado aos servido-
res aposentados de que trata este artigo, me
diante opção manifestada no praza de trinta 
dias, a partir da publi<::ação desta Le~ continua
rem regidos pela sistemática da Lei n9 5.920, 
de 19 de setembro de 1973. 

Arl 14. As despesas deoorrentes da apli· 
cação desta lei serão atendias à canta das 
dotações orçamentárias do Distrito Federal. 

Arl 15. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 186, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redaç8o final do Pro)'ero de Lei do DF 
n• 36, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n• 36, de I 989, 
que dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito 
Federal, de bens de valor cultural. 

Sala de Reuniões da Comissão, ern 13 de 
setembro de 1989. -Iram Saraiva Presidente 
- Nabor Junior Relator - Diva/do Suruagy 
-Antonio Luíz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 186, DE 1g99 

-Dispõe sobre o tombamento, pelo Dis· 
trfto Federal, de bens de valor cultural. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 O patrimônio histórlcÓ, artístico e 

natural do Distrito Federal é constituído por: 
I- bens, móveis e imóveis, existentes em 

seu território, cuja conservação seja do inte
resse público; 
II-monumentos naturais; sítios e paisa· 

gens que importa conservar e proteger. 
§ 19 Para os fins do item I, é d~ int~resse 

público a conservação das bens que se vincu
lam a fatos memoráveis da hlstóri.h de Brasma 
e os de excepcional valor arqueo'lógico ou et· 
nográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 29 Para os fins do item Il, importa con
servar e proteger os monumentos naturais, 
sítios e paisagens de feição notável pelas quali· 
dades com que tenham sido dotados pela na
tureza ou agenciados pela indústria humana. 

M- 29 Os bens a que se refere o artigo 
precedente serão considerados parte do patri
ffiômo histórico, artfstico e natural do Distrito 
Federal depois de tombados e inscritos, singu
lar, coletiva ou agrupadamente, num dos Li
vros de Tõtnba, constantes do art~89 desta 
lei. 

Art. 39 O tombamento far-se-á mediante 
ato do Governador do Distrito Federal, com 
base em deliberação do Conselho de Defesa 
do Pª---trirnônio Cultural do Distrito Federal. 

Art. 49 O tombamento de bens perten
centes ao Distrito federal far-se-á de ofício, 
e o de bens_ pertencentes a outras pessoas, 
voluntária_ ou compulsoriamente, segundo as 
modalidades, os critérios e os prazos estabe-
lecidos em Regulamento. _ 

§ 1 ç O tombamento será voluntário sem
pre que o proprietário o solicitar, devendo a 
bem atender aos requisitos para integrar o 
patrimóniO Cultural do Distrito Federal, ajuízo 
do Conselho de Defesa do Patr_imônio Cultural 
do Distrito Federal, ou sempre que o mesmo 
proprietário anuir, por escrito, à notificaçáo 
da autoridade competente. _ 

-§ -"29 O tombamento será compulsório 
quando o proprietário opuser recusa à inscri
ção dobem. 

§ 39 O proprietário do bem tombado terá 
o prazo de trinta dias, a partir do recebimento 
da notificação, para manifestar sua anuência 

- ao tombamento ou impugná·lo. 
Art. 59 O tombamento dos bens será con

siderado provis6tio enquanto o respectivo pra
cesso não estiver concluído. 

Parágrafo único. Enquanto persistir o 
tombamento provisório; este se equipara ao 
definitivo. 

Arl 69 Os bens tombados pela União, lo· 
calizados no Distrito Federal, serão inscritos 
~-oflício nos .. Livros de Tombo definidos no 
a~ 89 desta Lei. 

M 79Ó tombalnento dOs bens pertencen
tes à Oilião Federal dependerá de anuên-cia 
da autoridade responsável. 

Art. 89 O Departamento do ~atrimônio 
Histórico e Artístico do Distrito Federal- De
PHA possuirá: 

I-o Uvro de Tombo dos bens móveis de 
valor arqueOlógico, etnográfico, bibliográfico, 
histórico e çiD:ístico; _ _ __ 

li-o Livro de Tombo de Edifíc!os e Monu
mentos Isolados; 

m-o livro de Tombo de Caniunto Urbano 
e SítiOs lii$t6ricos; , 

IV-o Uvro de Tombo de Monumentos, 
Sítios, Paisagens Naturais e Arqueológicas. · 

Art gç- ·o-ato de tombamento, provisório 
ou definitivo, definirá uma área de tutela. 

Art. 1 O. Não se poderá, nas áreas de tute· 
la, sem prévia autorização do Conselhq_ de De· 
fesa do Patrimónlo Cultural dq Distrito Federal, 
edificar ou demolir construções ou modiftcã:r 
a ambiência ou os campos visuaiS, sem ProCe
der à colocação de cartazes e anúncios. 

§ 19 A inob$ervância do dlSpOSto neste ar
tig() acarretará para o infrator ~obrigação çle 
demolir a construção, reconstruir o o_bleto _de
molido e restaurar a ambiência modifiCada -
pelo ato Dicito. . . 

§ 29 Ao infrator aplicar·se..i multa cujo va· 
lar varii:~lrá entre dri.Co e cinqüenta Bônus do 
Tesouro Nacional- BTN, ou indexador mo· 
netário equ[valente em vi,gor na data de sua 
aplicação, sem prejulzo do disposto no pará-
grafo precedente. , 

Art. 11. A saída do território do DlstTi~
Federal de bem notificado ou inscrito cOino 
de valor cultural dependerá de autorização do 
Secretário da C~Jitura, 9uvido o Conselho de 
Defesa do Patrimônio Culturªl do Distrito Fe
deral. 

Art 12. Na hipótese de extravio, roubo ou 
furta de_ qualquer objeto tombado, o proprie
tário deverá comunicar a ocorrência, no prazo 
de vinte e quatro horas, à autoridade policial 
e ao Secretário da Cultura, sob pena de lhe 
ser aplicada multa correspondente à meta_de 
do valor da obra. 

Art li OsatoscometidoScontraOS.hêns 
de que trata o art. 19 desta lei sáQ_equiparados 
aos cometidos contra o patrimônio nacíorial. 

Art 14. Emcasodeai_ienaçãaoner9$21de 
bens tombados pertencentes a pessoas natu· 
rais ou jurídicas de direito privado, o Distrito 
Federal terá direito de preferênciã, em condi-
ções iguais de oferta. ____ , 

§ 1 '? O proprietário dos bens tombados 
deverá notificar o Distrito Federal para que 
exerça o direito de preferência, sob pena de 
perda, no prazo de trinta dias. 

§ 29 O direito de preferência sobre a coisa 
tombada não inibe seu proprietário de livre· 
mente gravá~la de penhor,_ anticrese ou hipo
teca 

Art. 15. ~nula a alienação efetivada com 
violação do disposto no artigo precedente, fi
cando o Distrito Federal habilitado a requerer 
judicialmente o seqüestro da coisa e a impo_r 
multa, de um quinto d~ seu valor, ao tran_smi~ 
tente, e outro tanto ao- adquirente, que serão 
por ela solidariamente responsáveis. 

Parágrafo único. _A nulidade será pronun
ciada, na forma da lei, pelo Juiz que conceder 
o seqüestto, o qual só ~rá_levantada depois 
de paga a multa e se não tiver o titular do 
direito de prefer~_ncia adquirido a coisa no pra· 
zo de trinta dias. · · -----



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II) Quinta-feira 14 4749 

Arl 16. Nenhuma venda judicial de ben_s 
tombados será realizada, sem que seja previa
mente notificado. o DiStrito Federal. 

Parágrafo único. Não poderão ser expe
didos os editais de praça, sob pena de nulida
de, antes de feiW. a notificação. 

Art. 17. Ao Distrito F~eral assistirá_o di-. 
reito de remição se até a assinatura do auto 
de arrematação ou até a sentença de adjudl
cação aqueles que, na forma da lei, tiverem 
a faculdade de remir, dela não se utilizarem. 

Parágrafo único. O direito_ de remição po
derá ser exercido pelo Distrito Federa] no pra
zo de trinta dias, a contar da ~inatura do 
auto de arrematação ou da sentença de adju
dicação, não podendo ser extraida a carta re-s
pectiva, enquanto não esgotado o prazo. 

Art. 18. Ressalvadas as exceções previs
tas em lei, é vedada a destruição, demolição 
ou mutilação de qualquer bem objetivo de 
tombamento. 

Parágrafo único. A restauração, reforma 
ou pintura dependerão de prévia autorização 
especial do Conselho_ de Defesa do_Patrim5nio 
Cultural do Distrito F~deral, sob pena de comi

. nação da multa de metade do valor _da obra, 
sem prejuízo do ressarcimento por eventual 
dano causado. 

Art 19. O cancelamento do tombamento 
far-se~ mediante decr~o do Governador, pOr 
iniciativa do Secretário da Cultura, ap6s a ded:' 
são-do Conselho de Defesa do Património Cul
tural do Distrito Federal. 

Art 20. O cancelamento do tombamentO 
s6 poderá ser concedido: 
I-quando se provar que resuhou de erro 

de fato quanto à sua causa determinante; 
n-por exigência indeclinável do desenvol

vimento econômico-social do Distrito Federal, 
em atendimento a uma proposta que leve em 
conta a indispensável conciliação entre apre
seiVação dos bens culturais e o processo de 
desenvolvimento. 

Art 21. São ratificados os tombamentos 
realizados pelo Governo do D[strito Federal. 

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente ao 
Distrito Federal a legislação federal relativa à 
preservação de bens culturais e naturais e a 
referente à respectiva expropriação. 

Art. 23~ O Poder Executivo c;lo Distrito Fe
d~ral regulamentará esta lei no prazo de trinta 
dias. 

Arl 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 25. ~evogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER N• 187, DE 1989 
{Da Comi~o Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 38, de 1989. 

A Comissão Dir:etqra apresenta a redação. 
tina! do Projeto de Lei dó DF n• 38, de 1989, 
que c.:ria a Secretafta dO Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia e dá outras provklêndas. · 

Sala de Reuniões da Comissão, em 13 de · 
setembro de 1989- NeJ.sop Carneiro,_ Presi~ ~ 
dente Pompeu de Sou~a. Relãtor -Pompeu 

de Sousa - Nabor Junlor - Antonio Luiz 
Maya · 

ANEXO AO PARECER N• 187, DE 1989. 

Cria a Secretaria do Meio Ambiente, 
GénCia e Tecnologia e dá Outras provi
déncias. 

O Senado Federal decreta: 
Art 1_9 ~ cria.da-·e íncluída ria estrutura bá-

sica da AdministraçãO dõ Distrito Federal, a 
que se refere o artigo· f9 da Lei n"' 4.545, de 
1 O de dezembro de 1_964, a Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e"Tec:nologia-SEMATEC. 

Art 2? São funções da Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia: 
1- forrriular, coordenar e executar a política 

ambiental do Distrito Federal; 
ll- exercer o poder de policia ambien!a1, 

proteger e preservar os recursos ambientais 
no âmbito do Distrito Federal; 

nr- executar ação de conservação, fiscali· 
zação e proteção d.:ts_ba,cias hidrográficas no 
Distfito_Federal, além do controle da pob.ôção 
das águas; · 

IV-propor a criação de unidades de con~ -
servação, fiscalizar e executar o manejo am
biental; 

V-:- desenvolver programas de prevenção 
à erosão e de proteção e prese!Vação dos re
cursos da fauna e da flora; 

VI_- promover a educação ambiental e a 
conscle_~ac;ão pública para a preservação do 
ambiente; 

ytr -:-_eStimular a execução de estudos e 
projetOS -que ViSem o aprovéitamento econó
mico dos recursos_ natura[s do c: errado, privile
giaridõ as espécies da flora e da fauna nativas; 

VUI- promovei- estudos e pesquisas visan
do o desenvolvimen.to de tecnologias objeti
vando soluções ecologicamente equilibradas. · 

Art. 39 Ê_criado o c:~rgo de natureza espe~ 
cial de S~retário do Meio Ambiente, Ciência 
e l'~JJ_plogia, sendo; effi~ COnseqüência, extin· 
to ~--um dos cargos .de Secretários r::xtraordl
nário, criado pela Lei n~ 7 .456, de 19 de abril 
de 1986. 

Art_ 49 É_criado o lns~uto de Ecologia e 
. Meio Ambterite do Distrito Federal - IEMN 
DF, vinculado à Sectetaria do Meio Ambiente, 
Ciên~ia e Tecnologia. 

Art. 59 Compete ao Instituto de Ecologia-
e Meio Ambiente do Distrito Federal - IE
MNDF: 

I_:: executar a politica ambiental do Distrito 
Federal; 

· IJ- promover e cOordenar o desenvolvi· 
mente de pesquisas científicas fundamentai.s 
e aplicadas, com vista ao equacionamento dos 
problemas ambientais e aplicação das solu~ 
ções requeridas; 

IU- rea1izar planos, programas, projetas e 
atfvidades de incentivo à proteção do meio 
ambiente no ãrrtbito do Distrito Federal; 
N- cooperar na lormulação e _execução 

da Política N~donal do Meio Ambiente. 
Art. & O Instituto de Tecnologia Alterna

tiva do Distrito Federal-ITNDF, órgão vincu·' 
lado ao Gabinere Ovil_ do Governador, passa 
a denominar··Se btstituto de Gênda e T€cno~ · 

logia do Distrito Federal-ICf/DF, vinculan~ 
do-se à Secretaria do Melo Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, com as seguintes competên
cias: 

I-executar a política de desenvolvimento 
c:ientffic;o_e tecno16gico _do Distrito Federal; 
II- desenvolver pesquisas cientificas fun

damentais e aplicadas na área de ciência e 
tecnologia, bem como a Otimfzação tecnoló
'gica de produtos, processos e sis~emas, objeti
vando a melhoria e manutenção do equilíbrio 
ecológico; · 

m- realizar planos, programas, projetes e 
atividades de fomento ao desenvolvimento 
cientifico e tecnológico; 

IV- cooperar n~ fónnulação e exe<:tição 
da Politica Nacional do Desenvolvimento 
Científico e TecrLOJ6gico. 

Art. 7~ Aos ó~;gãos de que tratam os arts. 
49 e 69 desta Lei, é assegurada a condição 
de relativamente autónomos, sem prejulzo da 
auditoria fmanc:eira a cargo de órgãos próprios 
da Secretaria .de Fmanças, nos termos do pa· 
rágrafo i9 do arl ~ da Lei n9 4.545 •. de 10 
de dezembro de 1964. 

Art. & São extintos o Programa Especial 
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, c:ria~ 
do pelo Decreto no;> 9.829. de 23 de outubro 
de 1986 e a Coordenação do Melo Ambiente, 
Qência e TeCnologia -COAMA. pelo Decreto -
n• 8.861, de 28 de agosto de 1985. 

Parágrafo único. A extinção do Programa 
Especial do Meio Ambiente, Ciência e Tecno
logia e da Coordenação do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia - COAMA, referidos 
neste artigo, não implica a extinção das fun· 
ções dos Grupos de Direção e AsseSsoramen
to Superiores e Direção e Assistência Interme
diária a eles alocados, que serão redistribuídas 
na forma do § 19 do art 1 O desta lei. 

Art 9'>' ~alterações procedidas, nos ter· 
mos desta Lei, resultarão a transferência de 
unidades orgânicas atualmente integrantes 
das estruturas de órgãos da Administração Di· 
reta do Distrito Federal para a estrutura da 
nova Secretaria. 

Art 10. O GOvernador do Distrito Federal, 
no prazo de sessenta dias a contar da publica
ção- desta lei, baixai'á decretos- aprovando os 
Regimentos da Secretaria do Meio Ambiente, 
Gênda e Tecnologia - SEMATEC, do lnsti~ 
tuto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito 
Federal - lEMA e do Instituto de Ciência e 
Tecnol6gia do Distrito Federai-ICT/DF, de 
acordo com o estabelecido nesta lei e espe~ · 
cialmente: 

1-nominando unidades orgânicas; 
II-deWhando competências e atribuições 

em observância ao que dispõem os arts. 29, 
s~ e 69 desta Lei; • 

Jll- estabelecendo requisitos necessárioS 
para o provimento das funções compatíveis 
com o previsto nos incisos anteriores. 

§ 19 É delegada ao Governador do Dis
trito Federal competência para transformar, 
dar nova denominação, redistribuir, reduzir 
símbolo ou c6digo de funções dos Grupos 
de Direção e Assessor~ento Superiores e 
.pireção e __ Assistência _Intermedi~ria, a fi.m de~ 
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atender às novas estruturas dos Órgãos de que 
trata esta lei. 

§ 29 Os atos decorrentes da presente de_:
legação não poderão acarretar acrésdmo de 
despesa. 

Art 11. Os recursos orçamentários, ma
teriais e humanos existentes nas untdades ex
tintas em decorrência desta Lei serão transfe
ridos para a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia - SEMA1EC, para o" 
[nstituto de Ecologia e Meio Anlbíerite do Dis
trito' Federal - IEMNDF, e para o l!'tstituto 
de Qência e Tecnologia_ do Dist:r_ito Feder!i~l 
- ICT/DF, obedecidas as norm~s legais aplí
cáveis às espécies e às pecuJiarldades de cada 
órgão. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER 1'1•188, DE 1989 
(Da Corrússão Diretora) 

Redação ffnal do Projeto de Lei do DF 
n•40, de 1989. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n"' 40, de 1989, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar, com o aval da União, operação 
dec:::réditonovalordeaté US$ 200,000,000.00 
(duzentos mahões de dólares américanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de se
tembro de 1989. -Iram Saraiva, Presidente 
- Nabor Ju.nior; Relator - Diva/do Suroagy 
-Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 188, DE !989 

Autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar;. com o aval da &ião, opem· 
çAo de crédito no _valor d~ até US $ 
200,000,000.00 (_duzentos mUhões d~ 
dólares americanos). 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 J:'. o Governo do Distrito Federal 

autorizado a contratar, ç_om o aval da União, 
operação de crédito no valor de até US$ 
200,000,000.00 (duzentos milhões de d61ares 
americanos), sendo US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares americanos) junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID e o equivalente a US$ 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares americanos) juntQ 
à Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo único. Os rec::;ursos provenien
tes da operação de crédito d~ que trata este 
artigo destinam-se à execuçáo de projeto de 
ampliação e melhoramento do sistema de 
água potáve1 e esgotamento sanitário de Bra
Sília. 

Art 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PARECER 1'1• 189, DE 19,89 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Resolução.~ 
n" 55, de 1989. 

A ÇorriiSsãQ Diretorª _apresenta a redação 
final do-Pfo}eto de Resolução n9 55, de 1989, 

·· que aUtoriza a Compa.rthia do Metropolitano 
de Sãq Pa~o a contratar operação _de c:rédito 
no valor coirespondente, em cruzados novos,• 
a1.135.757,94 BTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de se
tembro de 1989. - Nelson Carneiro, Presi
dente- Pompeu de Sousa, Relator - Nabor 
Junior--:: Antonio 4Jiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 189, DE 1989 

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 52, inciso W, da Consti
tuição, e eu, , Presidente, promulgo 
a SegUinte r --

RESOLGÇÂO N• , DE !989 

Autoriza a Companhia do Metropolita
no· de São Paulo a contr<Jtar oper<Jção 
de crédito no WJior correspondente, em 
cruzados novos, a 1.135.757.94 Bónus 
do Tesouro Nacfomú- BTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Arl 19 É a Companhia do Metropolitano 

de São Paulo, nos _termos do § 2'1 do art. 29 
da Resolução n"' 93; de li de outubro de "1976, 
alteràda pela Resoluçá0-n9 140, de 5 de de
zembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a c::ontratar operação de crédito no 
valor Cõr-r'espondenteL ~~ cruzados novos, a 
1.135.757,94 Bônus do Tesouro-Nadonal
BTN, junto à Caixa Econõinic:::a Federal, esta 
na qualidade de gestOra do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implarÍtação de novo centro de treinamento 
naquela Companhia: 

Art. 29 Esta Resoluçáo entra em vigor na 
data de sua publi~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O ewediente lido vai à publicação. 

a sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
·-Sobre a ·mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. ' 

É_li_d_o e -aprovado o seguinte 

REQUER.JMENTO N9 478, DE 1989 

_NOs termos d9 art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Lei do DF n9 33, dé 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que cria, no Quadro de Pessoal do Distrito 
Federal, a carreira Apoio às Ativldades Juridi~ 
cas e dá outras providências. 

Saladas Sessões, 13 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevides, 

O SR. PRESIDEI"tTE (Nelson Carneiro) 
- ~tovado o requ~rimento, passa-se à ime
diata apreciação aa rectação final. 

Em discussão. 
-- Não havendo quem queira discutir, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Sr.S. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
AprOvada a redação final. 

O projeto vai à sanção do Governador do 
Distrito Federal. 

a SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, .r~uerimento que s_erá. lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

,REQOEIUMENTO 1'1• 479, DE 1989 

Nos termos do_art. 321 do Regimento Inter· 
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discuSsão e votação, da re~aç_ã_ç final" 
do Projeto de Lei do DF n9 ~6, de 1989, de 
iniciativa do Govemci_dor c;_lo Oistrito Federal, 
que dispõe sobre ~o tombamento, pelo Distrito 
Federal, de bens de valor c::ultural. 

Saladas-SesSões, 13 de setembro de 1989. 
--Mauro Benevides. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, Passa-se à ime
diata apreciação da redação fin,al. 

Disc::ussão da redação final. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-la, encer

ro a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecei' sentados. 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção do Governador do 

Distrito Federal.. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. I ' Sec:retário: 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUER.JMENTO N• 480, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter· 
no, requeiro dispensa de publicação, para ime:. 
diata discussão e votação, da redaçáo final 
do Projeto de Lei do DF n• 38, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que cria a Secretaria do Melo Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
-Mauro BenevideS.- -

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime· 
diata apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a disc:::ussão. 
Encerrada a discussão, passa~se à votaçao. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vei à 

sanção do Governador do Distrito Federal. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lidO 
pelo Sr. 19 ~o. 

J:'. Udo e aprov~do o seguinte 

REQUER.JMENTO N• 481, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento lnter~ 
no, requeiro dispensa de publicação, paraime~ 
diata discuss~o e vOtação, da redaçãp fiiJ.~ 
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do Projeto de Lei do DF n~ 40, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que autoriza contratar operação de crédito. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevfdes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação final. ' 

Em discussão a recfação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redaç&o final, o projeto vai à 

.sanção do Governador dO Tiistrito Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Csmeiro) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo ~- 17 Secretário. 

É lido e aprovado o_ seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 482, DE 1989 

Nos termos do art. 321 do Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n~' 55, de 1989, que 
autoriza a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados novos, a 
1.135.757,94 BTN, junto à Caixa Económica 
Federal. 

SaJa das Sessões, 13 de setembro de 1989. 
-Mauro Benevfdes _...;.Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apreciação da redação fma1. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores_que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. . 
Aprovada a redação final,· o projeto vai à 

promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Csmeiro) 
-Passa-se, agora, à apreciação dos requeri
mentos n• '68, 469,470,471 e 472, de 1989, 
lidos no Expediente, de autoria, respectiva
mente, dos Srs. senadores João Calmon, rai
mundo Lira, lrapuan Costa Júnior, Cid Sab6ia 
de Carva1ho e José Agripino. 

Os requeriínentos dependem de parecer da · 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
ciorlaJ. 

Tem a palavra o nobre Senador Mauro Be
nevides, para proferir parecer sobre os cinco 
requerimentos. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para proferir parecer. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoi-es, nos 
termos do art. 40, aJínea a, do Regimento Inter
no, os signatárioS -Senadores João Calmon, 
Raimundo Lira, lrapuan Costa Júnior, Cid Sa
b6ia de Carva1hó e José Agripino -solicitam 
autorização para se afastarem dos trabalhos 

da Casa no período compreendido_entre 14 
e 24 do corrente mês, a fim de que, neste 
lapso de tempo, possam atender a convite 
para visitar a República Federal da Alemanha 
e a França. · 

O pleito, Sr. Presidente, enquadra-se rigora
samente nas normas regimi:!ntais em vigor e, 
por isso, manifesto-me a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Csrneiro) 
- Os pareceres são favoráveis. · 

Em votação o Requerimento n9 468, de 
1989. ~ 

OS Srs. Senadores que 6 aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n9 469, de 

1989. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
ErtfVOtaÇãO o Requerimento n9 470, de 

1989. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requeirmento n~' 471, de 

1989. 
o~- Srs. Senadores que aprovam queiram 

permãnecer seritados. (Pausa) -
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n9 472, de 

1989. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
~~-Aprovado. 

Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRE81DEN1E (Nelson Csmeiro) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Uder do PSB, 
Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores vimos à tribuna hoje fazer uma 
análise do quadro sucessório presidencial do 
País. 

Veterano de outras campanhas eleitorais, 
temos verificado a trama urdida pelo Sistema 
0/obo com os institutos de pesquisa de_opí
nião pública. 

Todos acompanharam as aparições dos oi
to candidatos no programa ''PaJanque Eletrô
nico", da TV Globo, e, coincidentemente o 
Jornal O Globo; na sua edição de domingo, 
10 de setembro, pinçou as entrevistas com 
os candidatos Fernando Collor e Leonel Brizo
la e colocou três páginas relacionadas com 
o pronunciainento de CoDor de Mello e duas 
páginas com o pronunciamento do ex-Gover
nador Leonel ·~rizola._O que é pior, Sr. Presi
dente, é que na primeira página lê-se como 
editorial: 

"Nesta edição, as respostas de Collor 
e Brizola no Pa1anque Eletrônico." 

"Assim, poderão Õs eleitores, medita
damente, avaJiar o vaJor dos dois candi
datos e escolher o que reúne maiores 
qualidades para gove.rnar o nosso Pais, 

num dos momentos mais dramáticos da 
nossa História." 

Sr. Presidente, as Orgariizações Globo já de
finiram que s6 existem dois candidatos à Presi
dência da Rlepública: o Sr~ Ç6Hor de Meno e 
Sr. Leonel Brizola. -

Queremos declarar que não temos dúvidas 
de que o Sr. Collor de Mello se encontra em 
primeiro lugar nas prévias e de que o Sr. Leo
nel Brizola se encontra em segundo lugar. Mas 
asseguramos, neste momento, e assinamos 
em baixo, que os candidatos Luiz Inácio Lula 
da Silva, Mário Covas, Afif Domingos, Ulysses 
Guimarães e Paulo Maluf têm percentuais su
periores aos colocados nas prévias eleitorais. 
Esta jogada é arquitetada por aqueles que 
querem a bipolarização do Sr. Collor de Meno 
e do Sr. Leonel Brizola, defendendo o voto 
útil no primeiro turno. 

Aqueles que votam ~m candidatos com 
mensagens mais progressistas, levados por 
esta Iavagém cerebral, levados por essa ou 
insinuação, chegarão à seguinte conclusão, 
provocada pelos que arquitetam o resultado 
eleitoral para 15 de novemPro: temos que vo
tar em Brízola,_ porque Brizola é o único que 
pode derrotar o Collor; em contrapartida, os 
mais atraSados dirão só o Collor pode derrotar 
o Br~la, é a hora de votarmos maçiçamente 
no.Collor. 

Esta jogada, já a vimos no Rio de Janeiro 
em 1982. 

Em 1982, os dois pfimeiros nas prévias 
eram Sandra Cavalcanti e Miro Teixeira. Em 
determinadO ·momento fomos informados de 

-<iue seriãm ãb~ltos espaços na -televisão para 
o candidato LOOnel de MoUra Brizola. O remé
dio foi correto, a dose foi errada, por que o 
que desejavam com aquela colocaçao? Dese
javam que o Brizola, como ocorreu, derrotasse 
Sandra Cavalcanti e Miro Teixeira, para que 
se radicalizasse, se_ polarizasse entre Moreira 
F~anco e Leonel Brizola. Apenas a dose foi 
errada, porque a calcu1aram mal, e Brizola su
plantou Moreira Franco, apesar da tentativa, 
Inclusive, daquele acerto eletrônico para der
rotar a canditadura Brizola. 

Isso é o que -se verifica de nOvo; a impressão 
que se quer passar é a de que a eleição está 
decidida, e quem fala não somos nós, é O 
Globo, como já ressaltado. 
, Qual o interesse desta polarização? Os es

trategistas da canditadura Collor estão con
vencidos de que no segundo tum o seu melhor 
adversáriO será Leonel de Moura Brizola, na 
suposição de que todã a direita se unirá à 
canditadura conservadora. 

- O Sr. Jut.ahy MagaUtães- Permite-me 
V. ~ um aparte?_ (Assentimento do orador.) 
-V. EX' está fazendo uma análise dos probJe ... 
mas sucesSórias, que têm muita razão de ser. 
V. Ex' diz bem claramente que há um trabalho 
para polarizar a eleição em torno dos dois 
candidatos que estão na frente das pesquisas. 
No meu partido tenho-me batido muito -
porque aí há um úriico ponto, não propria
mente de discordãncia, mas de outro aspecto 
da análise- que não é só o candidato Collor 
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de Mello que qlier fazer a polartzação - V. 
, EX' léth razão - porque, pata ele, o melhor 

candidato no segundo turno seria o Sr. Leonel 
Brizola, mas parece que os candidatos dos 
demais Partidos querem a mesma coisa, por~ 
que ninguém está enfrentando o Sr. Leonel 
Brizola. Parece que há um conluio no sentido 
de que todos devem tra_balhar para manter 
o Sr. Leonel Brizola entre ds dois primeiras 
colocados na pesquisa e na preferência popu~ 
lar. E não há uma preocupação dos nossos 
candidatos, inclusive do meu, de tentar chegar 
ao segundo lugar. Pensam no primeiro, mas 
não pensam no segundo lugar, que dá mar~ 
gem a se poder ir para o segundo turno. 

É uma tática que estâ beneficiando o Dr. 
Leonel Brizola, que deve estar satisfeitfssimo, 
deve estar feliz, porque se _está fazendo tudo, 
hoje, no Brasil, para manter es_sas duas candi
taduras corno os dois favoritos para o segundo 
turno, enquanto que nós- V, Ex- com o seu 
candidato, e eu com_ o meu, os tucanos com 
o deles- deveríamos estar_ trabalhando para 
tentar chegar ao segundo turno. E é o que 
estamos fazendo. 

O SR. JAMIL HADDAD ~ Nobre Sena
dor Jutahy M.agalhães, o candidato Leonel Bri
zofa faz críticas ferfnas às Orgtiiilzaçt5es Globo. 
No entanto, no "Palanque Eletrônico" ele teve 
mais 18 minutos do ql!e os outros candidatos. 
E toda a sua entrevista foi destacada em duas 
páginas no O Globo. Coisã. estranhai 

Declaramos_ a __ assiÚ.amos em baixo, temos 
certeza de que a canditadura da Frente Brasil 
Popular não se enconb'a com o percentual 
que é dado pelas prévias. Todos os candidatos 
abaixo de Leonel Brú:ola ~o mantidos num 
patamar, de maneira que não possam aproxi
mar-se do segUndo colocado, para que haja 
algo chamado voto útD no primeiro turno. E 
perguntamos: qual a certeza que têm Cobor 
e os elementos ligados a ele se, num segundo 
blmo, com Lula. com Ulysses Guimataes, com 
Mário Covas, com Paulo Maluf, com Afú Do
mingos, seria ele o ganhador das eleições? 

Acreditamos piamente que a canditadura 
da Frente Brasil POpular- de nosso Compa
nheiro José Paulo Btsol, Como vfce, e Luiz 
Inácio Lula da Silva, como candidato a presi
dente- tem reais condições e já se aproxima · 
do segundo lugar. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex! um 
aparte? 

O SR. JAMn. HADDAD - Com todo o 
prazer ouço V. ~. 

O Sr. Mário .Maia- Nobre SenadorJamil 
Haddad, V. Ex', como um eximia cirurgião, 
está fazendo na política uma dissecação pro
funda com muita precisão, serenidade e sabe
doria do organismo sedai e político' em que 
estamos vivendo no momento. Análise que 
V. Ext faz é real. Em verdade, não somos só 
nós os leigos em assuntos de comunicação 
e pesquisa que duvidamos dos resultados das 
pesquisas que estão sendo colocados à apre
ciação do povo brasileiro. São os próprios téc
nicos, cientistas políticos e pesquisadores que 
colocam essas pesquisas em dúvida. Há duas 

ou três semanas, um d()~ superintendentes 
do lbope, Sr. Paulo Montenegro, fazia sérias 

_ rest[ições sobre o resultado da pesquisa, insi
. nuando, Pelo menos, qUe estavam sendo es
camoteados vários dados ~Ue não eram leva
dos ao públicos e aquilo que vinha à informa
ção pública era deformado e não correspondia 
à realidade. Apontava, inclusive, um dado im
poitantissii"rio: era aquele percentual de consi
derável parçela, mais da metade da população 
eleitoral - ?1.%, me parece -que não tinha 
preferência por candidato algum. Portanto, as 
pesqUi"sas a que se referia, logo de início, deve
riam ser sobre 43%. O percentual a ser defi
nido era tão grande que poderia dar um resul
tado completamente diferente desse que está 
sendo colocado. No entanto, um segmento 

-considerável da m[dia rlclcional, presidido pe
las Organizações_Oiobo. através da _TV Globo, 
dá quase que semanalmente dados, como se 

· fosse uma fatalidade, wn fato c_o!J.sumado, a 
eleição do Sr. Fernando Cóllor de Mello, fazen
dO pr6jeçóes para o futuro e hipôteses insinua
tivas de que não há possibilidade de outro 
candidato vencê-lo. V. E.xf deve ter assitido 
algumas vezes. Depois da descriçãO simples, · 
da colocação escalonada dos vários candi
datos nos seus percentuais, ainda se. dá ao 
trabaJho minucioso de fazer projeções, mos
trado que não há nenhuma hipótese de o sr. 
Collor de Mello não ganhar as eleições. Tais· 
projeções para o candidato do meu Partido, 
.o Dr. Leonel Brilola, para o candidato do 
PMDB, Dr. Ulysses Guimarães, para o candi
dato do Partido de V. E.xf, Lulz Inácio Lula 
da Silva, para o candidato do PSDB, Mário 
Covas, principais canclldatos com possibilida-

-de de ganhar, indicam que as fatias são maís 
ou menos maiores, ou menores sempre ga~ 
nhando o Sr. Collor de MeDo. 

Recentemente li no Jomalde Bl'asDia- ain
da fizemos um pronU:ilciarrtEmto sobre a maté~ 
ria publicada no domingo, sob o titulo "Espe
cialista Adverte" - que "pesquisas e1eitorais 
não são confiáveis". Trata-se de um cientista, í 
pesquisador, professor da Universidade de 
Brasllia, que afiram que ãs pesquisas que es
tão sendo feitas, colocadas e anaJisadas, não 
têm absolutamente Cunho científico. Portanto, 
são passiveis de induzi~ o e1eitor a um erro, 
e na chamada da matéria, dentro· do texto, 
cJiz o especialista: "Pesquisa desinforma o elei
tor". E concordamos. Rea1mente, essas pes
quisas não têm absol1,1tamente a fmalidade de 
-esclarecer, de ajudar, de cooperar com eleitor, 
no sentido de que ele escolha o melhor candi
dato ela é dirigida para um único e determi
nado candidato; já colocando para a cons
ciência política dos eleitores uma escolha pré
via e fatal, onde não há forças outras que pos
sam derrotá-lo. Estou de acordo com V. Ex'-
. na análise que faz. Apenas quero fazer, aqui, 
um registro: o nosso candidato - como o 
de V. Ex. e outros - esforÇa-se para, dentro 
do seu passado politico, dentr-O dó seu traba
lho, d(':ntro da fisionomia do seu passado e 
do que é coilh~cidQ de seu trabaJho fecundo, 
como homem político, público, com mais de 
40 anos de presenÇa P.Oiítica, procura conven
cer o nosso eleitorãdÓ da e(etividade da me-

lhor escolha para o nossa c::andldato, dada 
a expetiência que ele te;m, é Uma vida aberta, 
legível, mas que não comunga, absolutamen.:. 
te, com as manobras realizadas à rev~lia da 
vontade do partido do candiçlato, proCL!rando 
fazer polarizações com deterÍninado candida
to. Estamos pãrt:iéípan.do democraticamente 
com todos os candidatos e procurando fazer 
o nosso trabaJho democrático, mas profliQan
dC? profundamente essa aberta e declarada 
preferência por wn candidato determinado, 
usando esses métodos de h:tdução do eleitor, 
apresentando resultados deformados como 
se fossem a verdade da vontade pública bra
sileira. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Mário Maia, o que existe, na realidade, 
é uma tentativa d~ fJXa.ç;ão sublirylinar _deste 
dado, para que ã eleitor se coloque diante 
da seguinte opção: temos que derrotar C:ollor 
no primeiro turno, ou temos_ que tentar derro
tá-lo, e Sêi através-de Brirola cons_eguiremos. 

E. do outro lado, os elementos inãis conser: 
vadores dirão o seguinte: há o perigo da vitória 
de Bri:z:ola. Então, no primeiro turno vamos 
tentar. chegar à maioria absoluta com o C oDor, 
para evitar o segunto turno. -

É- mais difícil um_a negociação de Brlzola 
·para conseguir suplantar CoUor no ·segundo 
turno. No entanto, essa negociação pode 
ococrer cQm facilidade com outro candidato, 
pois quase_ todos os demais concorrentes te
rão indice de rejeição inferior ao projetado pa
ra Briz.ola no segundo turno. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Conce
tfe..-me V. EX' um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Antes de con
ceder o aparte ao nobre Colega Francisco Ro
llemberg, queremos dizer que é preciso que 
os candidatos que aí estão se compenetrem 

' de que têm de lutar, porque as prévias mos
tram que 52% c;J.a população não tem candi
dato. C"mqüenta·e-dois por cento_ é maioria 
absoluta, não há nada decidido nesse pleito 
eleitoral. E aqui cii:.arrios arti_go genial do Beti~ 
nho, publicado no Caderno '1déias e Ensaios", 
Jornal do Brasjf de 1 O do corrente mês, em 
que ele diz.: 

"Querem-nos convencer de que as 
eleições já foram ·em agosto e Collor já 
foi eleito, mas vamos ganhar em novem
bro. 

Há neces.sidade desse espírito de luta políti
ca. O que se nota é que dete_rminr;~_do.s,_ candi
datos, determinados militantes dos Partidos 
estão~se entregando diante dessa farsa que 
se c:oloca perante a popuJaçãoT btasll'eira, de 
qtie o prOcessO eleitoral já está definido . 

Ouvimos o Senador Francisco Rollemberg 
com toda satisfação. · 

O Sr. Francisco RoDemberg - Nobre 
Senador Jamil Haddad, o tema ·que V. Bel' per-· 
cute neste fmal de tarde_ n9 Pl~ilárl.O-do Senado _ 
tem sido motivo d~ .irlirltlas pre"o<:tipações 
nestes últimos dias. Tenho procurado analisar 
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essas pesquisas de opinião pública que têm 
sido, inegavelmente, condutoras do processo 
pOlítico que estamos vivendo. Está·S~H~enden
do uma imagem de que as eleições realmente 
já ocorreram, que os dois candidatos que ocu
pam os primeiros lugares são os candidatos 
que vão ao segundo turno e que, de fato, não 
existe mais nenhum candidato, que o candi
dato do meu Partido não teria a menor possibi
lidade, porque se encontraria lá embaixo, o 
eminente Deputado Olysses Guimarães; o Dr_. 
Paulo Maluf, cuja candidatura vem crescendo 
a olhos vistos. tarribém não tem merecido esse 
destaque. Ora, Senaâor, o que me tenl. Causa
do certa preocupação não são esses dados; 
vende-se a imagem de um candidato já vitori
so, através da televisão, através da mídia ele
trônica, mas quando fazemos pesquisa de opf
nião pública, por exemplo, aqui, no Senado, 
esse candidato não ê o primeiro colocado, 
é um dos últimos colocados. Quando se faz 
pesquisa nos Ministérios, ele também não é 
o primeiro colocado; quando se vai às universi
dades, ~mbém não é o primeiro colocado. 
E pasme, Sr. Senador, atê nas escolas os me
ninos, os Jovens, aqueles _que votarão pela pri
meira vez e aqueles que não votarão também, 
não escolhem esse candidato que vem ocu
pando o prbneiro lugar. Então, me pergunto 
a todo instante e a toda hora, se, quando c_on
sultados aqueles que decidem o destino do 
nosso Pais, que ê o nossO povo, setorialmente, 
eles não conduzem a esta conclusão, como 
é, então, que uma pesquisa no microcosmo 
brasileiro de 2.000, 3.000 -eleitores pode con
duzir à decisão antecipada de um pr-ocesso 
eletivo. quando 52% dos pesquisados não têm 
candidatos ainda? V. Ex' tem razão, está a se 
querer uma polarização, realmente querem 
que os outros candidatos não existam V. Ex' 
tem razão, é de interessar a alguns que essa 
campanha transcorra como está parecendo 
que transcorrerá, polarizada entre CoUor de 
Mello e Leonel B~ola. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Francisco Rollemberg, V. Ex' colciCa-Corre
tam ente o problema. 

Há uma realidade: por que as Organizaçóes 
Globo, apesar de Brizola vir anunciando, siste
maticamente, que seu primeiro ato, como Pre
sidente, seria a cassação dos canais daRede 
(Jfobo, lhe dão no "Palanque EJetrônico ",mais 
17, 18, minutos? E mais ainda: abrem-lhe 
duas páginas inteiras do _seu jornal com aquela 
entrevista no "Palanque Eletrônico". 

Recordamo-nos que uma vez Tancredo Ne
ves. se não me engano declarou que, para 
se ganhar uma eleição, temos que primeiro, 
escolher o adversário. E eles sabem que o 
melhor adversário. no segundo turno para o 
Sr. Conor é, na realidade, o Sr. Leonel Brizol.a, 
porque o risco de outras candidaturas_ chega
rem ao segundo lugar poderá levar - caso 
veridicas essas pesquisas que dão o primeiro 
lugar ao Sr. Collor _de_ MeUo - muito mais 
facilmente a negociações para derrotar esse 
candidato. 

Aqui leremos wn trec:ho a mais do artigo 
do Betinho ••• 

OSR.PRESIDENTE(AureoMello)-,Avi
so, com grande pesar para mim, que o tempo 
de V. Ex' já_ excedeu em cinco min~~-

0 SR- JAMIL HADDAD- O tempo que 
deram a Leonel Brizola foi de mais 18 minutos. 
Pedimos um pouco mais de paciência de V. 
Ex' 

Lerei um trecho em que o companheiro 
Betinho declara o seguinte: 

"O incrível portanto poderá acontecer: 
sermos derrotados por n6s próprios, ser
mos desmobilizados por nós mesmos. 
Perder antes de -lutar." 

É isto que está ocorrendo. Temos visto can· 
didatos cujas bases já se julgam derrotadas. 
Não vão para a rua, não brigam, não lutam 
politicamente e aceitam essa imposição que 
está impingida pelos órgãos de imprensa e 
de pesqutsa pública neste País. 

E aqui, no trecho final, Betinho diz: 

--A vida só tem sentid,o quando acredi
tamos e lutamos por ela, Em 1964 chora
moS peJo fim de algo que tínhamos. Em 
1989 iremos nós alegrar pelo começo 
de algo que teremos: o direito elementar 
de construir uma sociedade que seja justa 
e que seja para tf)dos, a democracia. Va~ 
mos votar, vamos ganhar. E maís, Isso 
será apenas o começo de l,lfl'la luta que 
não termina nunca, a de construlr u_ma 
sociedade digna de nós e de todos os 
nossos-~onhos. 

E quem somos nós, que vamos ga
-nhar? 

Nós que fomos cassados pela ditadura, 
os exilados. os perseguidos. Nós que luta
mos contra eJa desde a idade da razão. 
Nós que a derrotamos airavês de nossa 
luta em todo.s os tempos, terrenos e con
-dições. Nós que não usufruímos dos privi
légios do regime sob nenhum pretexto 
ou fonna. Nós que demos nossas vidas 
pela democracia. Nós que morremos an
tes de ver raiar o dta da liberdade. Nós 
que demos tudo em troca de quase nada. 
Nós que não temos perfil de vencedores, 
mas agora vamos vencer, porque sempre 
lutamos contra a dominação que oprime 
milhões de~ brasileiros. N6s que não fo
mos filhos do pri\lilégio, da corrupção e 
da violência institucionalizada. Nós que 
temos ·esperança e não nos cansamos 
de lutar, independentemente do resulta
do. Assalariados, pObres, negros, discri
minados, indigentes. Nós que, contra to
das as evidências, mantemos a esperança 
e a dignidade. 

"Nós, com todos os nossos defeitos 
e virtudes, nos chamamos Ulysses, Co
vas, Brizola, Lula e Freire. N6s, que derro· 
t.amos o golpe. através do sofrimento e 
da luta, vamos construir uma nova socie
dade através do trabalho e do voto." 

Sr~ Presiaente, ·neste momento deixamos 
claramente configurada a nossa posição polí
tica diante do processo eleitoral de 15 de no
vembro. 

Nada está definido. É a hora de termos cora
gem política de levar os_ nossos candidatos 
à vitória e temos certeza de que a candidatura 
da Frente Brasil Popular, a candidatura dos 
Companheiros Lula e Biso! não está no pata· 
mar que lhe impõem. Asseguro que estamos 
próximos do segundo turno, porque temos 
estado nas ruas. temos, diuturnamente, acom· 
panhando a- ascensão da nossa candidatura, 
que caiu, sim, em razão de uma propaganda 
violenta em cima das greves justas que houve 
neste Pafs, algumaS mal conduzidas e que 
apavoraram a classe média. 

Temos a certeza de que hoje essa candi
datura cresce assustadoramente, apes~r de_ os 
institutos de pesquisa fazerem questão de 
mantê-Ia em níveis baixos. Coilclarm"~mos a 
classe poJítka e o povo brasilelro a não se 
deixarem iludir por essa maquinação da biJ)o· 
farização no primeiro turno, para terem, sim, 
o que desejam, o voto _útil no primeiro turno. 
Teremos que aproveitar os dois_ turnos, para 
levarmos à Presidência da República alguém 
que seja da vontade da populaçáo brasileira. 
- Era:· o que tínhamos a âizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

-Durante o discurso do Sr. Jamil Had
·dad o si-. Nelson Caineiro; PieSldente dei~ 
xa ·a cadeira da presklênda, que é ocu
pada pelo Sr. Áureo Mello, Suplente. 

O SR. PRESIDÉÍ'ITE (Aureo Mello) ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
CblareiiL (Pausa) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Maranhão. (Pausa) 
S.. ~ não e:stá presente. 
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C:. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisij,o-do ora~ 
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Se:nadores, o Jor
nal do Brasil, da semana próxima passada, 
trouxe um editorial sob o título "O Dia do 
Analfabeto", que assim se inicia: -

"O Dia Nacional da Alfabetização, ven
tilando as estatísticas mais recentes sobre 
o assunto, nisga o véu de uma verdade 
que o setor oficial já_ nem ~ ,preocup_a 
em disfarçar: presa ao chão por um lastro 
colossal de analfabetos, a sociedade bra
sileira é irifonnada de que o peso está 
aumentando oem vez; de diminuir," 

Os dados do editaria~ Sr. Presidente, fazem 
mençãO a que cerca de 1/4 da população bra
sileira está em estado de completo desconhe

. cimento da~fletras, sem condições de poder 
ler nem escrever. -

O SR PREsiDENTE (Aureo Mello)-No
bre Senador_ __ Máilo Maia, permita-me· informar 

_ à Casã_ que o ÇongreSso Nacional está convo
cado para uma sessão a realizar-se às18 horas 
e 30 minutos de hoje, no plenário da Câmara 
dos DepUtadas·. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, 
agora passo rapidamente, a ler, um comen-
tário. · 
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A imagem de que a díVida externa brasfteira 
é wn tumor maligno, cujo cres<:imento atin· 
girá progressiva e inexoravelmente a órgãos 
vitais, comprometendo todo sistema e que, 
em curto espaço de tempo, causará a temível 
metástase - embora esta imagem seja um 
tanto médica. para este Plenário - poderia 
ser verdadeira, a não ser pelo fato que a huma· 
nidade pouco poderia fazer em caso de metás-
tase. mas muito em caso de dívida externa. 
A semelhança entre as duas é que setores 
vitais da sociedade brasileira estão sendo atin
gidos de forma irremediável pela exigência da 
política econômic::a do Governo de se transferir 
ao exterior grandes somas de recursos finan
ceiros para pagamento dos juros da divida 
externa. 

Os setores mais atingidos, como sempre, 
são aqueles diretamente relacionados com as 
obrigações e responsabilidades do Estado. 
Mesmo junto ao pensamento da parcela da 
sociedade mais integrada ao liberalismo, é 
opinião eomum de que áreas como a educa
ção, saúde e segurança são da exclusiva res
ponsabilidade do Estado, direta ou indireta· 
mente. A falência do Estado nestas áreas fere 
de forma absoluta a parcela mais carente da 
sociedade brasileira, justamente aquela mais 
sofrida, mais humilhada, ·mais miserável. O 
Programa do P2!11rtido Democrático Trabalhis
ta, sob a liderança do Dr. Leonel Brizola tem 
como um dos seus objetivos principais a pro
teção a esses segmentos de nossa pirâmide 
social. 

Cada bilhão de dólares que é remetido ao 
exterior para pagar juros da div:lda externa -
vejam bem Srs. Senadores- cada bilhão de 
dólares daria para construir mil Oeps- Cen
tro Integrado de Educação Pública, suficientes 
para oferecer escola em horário integral a um 
milhão de crianças. Neste caso, cerca de oito 
bilhões de dólares coo~iriam Cieps para to
da a população em idade escolar que está 
fora da escola. Seria extinta, portanto, esta ca
tegoria de crianças, conhecida como "Meni
nos de Rua", que tanto envergonha nossa 
consciência de cidadão brasileiro. Estes oito 
bilhões de dólares equivalem a seis meses 
de juros da famigerada divida externa. Quero 
dizer que, em seis meses, poderiamos - se 
quiséssemos - dar escola, alimentação, ba
nho, ginástica, saúde, afeto, enfim, educação 
integral a todos os meninos de rua do Brasil. 

Nosso País tem, segundo os últimos dados, 
31 milhões de analfabetos e a projeção é de 
crescimento, tanto em números absolutos 
quanto em termos percentuaiS. No Nordeste 
brasileiro, o índice de analfabetos atinge a 
45%. Em alguns Estados, o índice vai a 55% 
da população do Piauí, por exemplo. No mun~ 
do desenvolvido, os melhores esforços, o me
lhor do produto da sociedade tecnológica, em 
recursos didáticos, em processos educacio
nais, são dirigidos à educação do povo. Entre 
nós, parece que o conc~lto é justamente o 
contrário, isto é, quem móra em barraco deve 
estudar em barraco, quem mora em casa de 
alvenaria deve procurar a escola particular. 
Daí, esta formidável criação dos Cíeps pelo 
nosso Partido, o PDT, ser tão criticada por 

aqueles ch~Jos de pre<::onceitos contra o povo 
pobre e oprimido. - · ~ . 

O objetivo desse grande programa educa~ 
cional, o Ciep fortemente apoiaâo dwante o 
último governo do Dr. Leonel Brizola, é ofere
cer uma educação do Primeiro Mundo, às so
ciedades mais desenvolvidas da terra, a todas 
as crianças brasileiras, seja pobre ou rica. Edu~ 
cação e saúde não podem subordinar-se a 
intere~s econômicos, a funções lucrativas. 
A vida e o conhecimento Valem mais que o 
dinhekQ. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PDMB - AC:. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cwnpre-me fazer o re
gistro de wn assunto da maior importância 
para a população do meu Estado, o Acre, c4ia 
Capital, Rio Brali.Co, vivendo, há várias sema
naS, SOb a ameaça de racionamento de ener
gia, cujo inkio estava marcado para ontem, 
dia 12. de setembro. 

O problema sUrgiu e se ·agravou em virtude 
da grande dívida da El.etronorte.- empresa 
do Governo Federal que gera a energia fome.. 
clda a Rio Branco - com a Petrobrás, sem 
a menor. cã"paddade de soluÇão nos próximos 
dias. E, conlo, em contrapartida, a Petrob~ 
também está atravessando uma crise fmanR 
ceita sem precedentes na .sua t"!ist6ria.. viu~se 
forçada a determinar a suspensão do supriR 
menta daquele _ólep.diesel que a Eletronorte 
emprega nas usinas termoelétricas, no Acre. 
Este fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, oca
sionou uma grande preocupação à população 
da Capital do nl.eu Estado, cujo Governador, 
Engenheiro Flaviano Melo, ontem, deuRme 
ciência ·dos mais graves aspectos da crise 
energética. Coube à Bancada do PMDB no 
Senado, a mim e ao senador Aluizio Bezerra 
-procurar, na tarde de hoje, o Sr. Ministro 
das Minas e Energia, Dr. Vicente Fialho, para 
tralar deste momentoso t.-na. 

.EstamoS regressando agora, Sr. Presidente, 
da audiência com o Minisiro Vicente Fialho. 
E regressamOs, de certo .modo, aliviados nas 
nossas preoc:upações, poi"que S. Ex' nos asse
gurou - e é o qUe corriunico agora, à Casa 
e à c:oletividade_ acreana,_ neste breve pronun
ciamento- que a Elctro.brâs h_avia repassado 
à Eletronorte, hoje, a imPortância de três mi
lhões de cruzados novos para que aquela em
presa geradora de energia elétric:a pudesse 
quitar sua dívida com a Petrobrás ou, pelo 
menos, amortizá-la parcialmente. 

Garantiu-nos S. Er- que, diante desse fato, 
o raeionamento havia sido· sUstado. 

Quero, ao fazer esta comunicação, formular 
veemente. apelo ao Oovemo Federal, para que 
não se restrinja à irrisória importância agora 
trans~tmda pela Eletrobrás à Eletronorte, pois 
a mesma nã_o é suficiente sequer para pagar 
10% da dívida. 
- Esfã parcela deve ser secundada por outras, 

mais substanciais, a fim de qt.ie a Eletronorte 
possa. garantir o suprimento normal de ener-

gia à Capital do meu Estado e a outras cidades 
·aa Amazônia, que também dela dependem 
em seus sistemas de ene:rgia elétrica, como 
Porto Velho, Boa VISta, Macapá e a própria 
grande cidade de Manaus, Capital do Estado 
que V. EX' repreSenta com tanto brilho e efi
ciência nesta Casa:-

0 Sr. Mário Mala - Permite-me a V. EX' 
um aparte? (Assentimento do orador) 

~ O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Eu 
So6citaria ao Senador Mário Maia que o aparte 
fosse breve, porque faltam apenas 4 minutos 
para o encerramen~o da sessão. 

O Sr.Mârlo Maia- Nobre Senadof NaOOr 
__ Júnior para que a voz do Acre s.eja tQtal e 
.completa nesta Casa~ peço a V.~ inclua tam
bém a voz do PDT, através da Uderança que . 
exerçemos nesta Casa, neste apelo __ e no agra~ 
decimento que v. P' ora r~. Que seja a voz 
unânime do Acre nessa reivindicaçãÕ, nãO s6 
para o Acre, como a todo o Norte brasileiro. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Agradeço a 
V. EXt o aparte. 

Fim~lizando, Sr. Presidente, eu gostaria de 
ressaltar o fato que muitas autoridades dos 
grandes Estados da Federação, principalmen· 
te do Centro-Sul. não percebem, .não enten
dem ou não querem enteder: a reserva geral 
de garantia, (RGQ) que as grandes empresas 
de eletricidade precisam recolher à Eletrobrás, 
para que-era subvencione as empresas defici
tárias, coma· são as empresas do Norte do 
País; é uma taxa que precisa ser recolhida. 

No entanto, São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de JaneirO, Paraná e Rio Grande do Sul rião 
a pagam, gerando, aSsim, uma crise financeira 
que atinge com força: total rião apenas a Ele
tronorte, mas também as empresas estaduais 
e regfonais que geram energia no interior da 
Amazôni~ do Nortê do País como um todo. 

É preciso qUe se diga, também, que os gi
gantescos investimentos feitos pelo Goverrto 
Federal no Sul do Paí:;;, com a.coi)Strução 
de. grandes hid~elétricas como é o caso de 
Três Marias, Urubupungá, ltaipu e tantas ou
tras dezenas, que for.:un construídas para 
abastecer o Centro..Sul do País, também tive
ram a colaboração do Nordeste e do Norte. 
Foi dinheiro "de todos os brasileiros; não fol 
dinheiro arrecadado, apenas. no Cen.tro~SuJ 
do País.· 

Portanto, faço aqui wn apelo às grandes 
empresas de São Pa.ulo, de Minas Gerais, do 
Rio de JaneirQ, do Rio Grande do Sul: reco
l~m essa taxa, Reseava Geral de Garantia, 
para assegurar o sUprirriehto normal de ener
gia ao Nordeste e, principalmente, ao Norte 
do País, aí incluindo-se o mey: Estado, o Açr~. 

Muito obrigado a V. f.xi',Sr. PreSidente. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mel! o) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Odac;ir . 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no dia 16 de agosto 
passado, a Secretaria de Planejamento da Pre-



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (SeÇão II) 0'-ifnlã.:fêTr~ 14 4755 

sidênda da Repúblka fez pubUcar, no Diário 
Oficial da União, as propostas iniciais de Esta
tuto do Servidor Público e do Sistema de Car
reira dos funcionários Públicos, conforme pre
visto no caput do artigo 39, da Constituição 
FederaL 

Paralelamente, a Seplan estabeleceu todo 
um mecanismo para acolhimento das suges
tões, quer dos próprios servidores públicos, 
como interessados diretos na matéria, quer 
da sociedade civil, como destinatária dos servi
ços públicos. 

Uma semana depois, no dia 23 de agosto 
passado, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Qdadania do Senado Federal, sob a presi~ 
dênda do nobre Senador CidSabóia de Cãrva
Iho, fazia reallzar, no Auditório Petrõnio Porte
Ha, wn Seminário para infcio dos debates, nes
ta Casa, a respeito de tão importante matéria. 

Desse Seminário participaram, além dos 
ilustres membros da própria Comissão, e de 
vários Parlamentares da outra Casa Legisla
tiva, autoridades dos três Poderes constituídos, 
ligadas diretamente a essa questão, especiaJ
mente Diretores de Pessoal, da Administração 
Direta e fndireta, autoridades dos Cavemos 
estaduais, municipais e do Governo do Distrito 
Federal, inclusive seu Secretário de Adminis
tração, que foi um dos debatedores, e dirigen
tes das Confederações, Federações, Sindica
tos e Associações de servidores públicos. No 
total, compareceram cerca de :300 pessoas. 

Nessa oportunidade pudemos ouvir, inicial· 
mente, as exposições do Presidente da Comis
são lnterministerial para Reorganização do 
Serviço Público, Dr. Ricardo Santiago, repre· 
sentando o Ministro João Batista de Abreu, 
e do próprio Secretário de Recursos Humanos, 
Dr. Eloy Corazza. 

Por essas exposições, pudemos perceber 
que, no gerai, os anteprojetos são bons e ino
vadores. Obviamente, estão abertos a novos 
aperfeiçoamentos. 

No novo Estatuto proposto, faz--se a unifica
ção do regime jurídico para todos_ os -servido
res, incluindo os órgãos da Administração Di
reta, Autarquia e Fundações Públicas Fede-
·rais, sendo a natureza jurídica da vinculação 
caracterizada como adeS<\o ao Estatuto. Con
solida-se o tratamento quanto a concurso pú
blico, ingresso e desenvolvimento na carreira. 
Bestringe-se a nomeação para cargos de con· 
fiança ou em c::omissão, de livre escolha e exo
neração, ao topo da administração. As funções 
de direção, chefia, assessoramento e assis
tênda passam a integrar planos de carreira, 
mediante designação por acesso e após satis
fazer requisitos próprios do respectivo plano 
de carreira. Críani.-se apenas "diretrizes bási
cas" para que O$ órgãos possam, sem uma 
"camisa de força", estabelecer seus planos 
espedflcos, em função das peculiaridades das 
atribuições. Estimula-se fortemente o treina
mento e aperfeiçoamento contínuo dos servi· 
dores. 

Dentre as direbizes estabelecidas para ela
boração das p~stas de Estatuto e Sistema 
de Carreira, há que se salientar a de que em 
todo pro<::esso devà seguir-se, sobretudo, o 
princípio da impessoalidade, a previsão de au-

diência de todos os se!1mentos envolvidos, e 
a de manter o Poder Legislativo permanen· 
temente informado sobre o andamento do 
processo. 

No sentido de se promover o entrosamento 
entre os Poderes Legislativo e Executivo nessa 
matéria, duas medidas estão sendo adotadas. 
A primeira delas é a utilização do Prodasen, 
desde já, para processamento das sugestões 
encaminhadas pela sociedade civil, para provi
mento de informações a ambos os Poderes. _ 
A segunda será a indlcação_ de Assessor do 
Senado para acompanhar, também desde já, 
os fr8balhos di Comissão de Reorganização 
do Serviço Público Federal. Ambas as medi
das visam a fàcilitar, posteriormente, o anda
mento dessas matérias no Poder Legislativo, 
com pfeno conhecimento do assunto e apa
rando-se logo as arestas. 
- O mais importante de tudo, porém, é a dis
posição ao entendimento de que as questões 
relativas ao regime jurídico e ao sistema de 
carreira dizem respeito não apenas a 1 milhão 
e meio de servidores federais que fazem parte 
do Sistema de Pessoal Gvü e das Estatais, 
ligadas ao Poder Executivo Federal, ma~ afe
ta:ril ao funcionalismo dos Poderes Legislativo, 
e Judiciário e, como modelagem básica, a 
todo funcionalismo estatal, envolvendo os ser
vidores das esferas estadual e municipal em 
todo seu âmbito. E, por isso mesmo, para 
o Seminário promovido pela CCJ foram convi
dada~ avtori®des ligadas à area de pessoal 
dos três Poderes e das três esferas de Cavemo. 

Mas não é s6. Essas questões diz.em respei
to, também, a toda a sociedade, que, na quaJi
da:de de usuária dos serviços púb.Jicos, deseja 
que se adotem práticas administrativas, na 
área de recursos humanos do Setor Públfco 
condizentes com as novas aspirações sociais 
e com a necessidade de se proporcionar servi
·ços públicos adequados e eficientes a toda 
a população brasileira, inclusive, e especial
mente, àquela parceJa da população mais ca
rente, que historicamente tem estado à mar
gem dos benefícios sociais. A população deve 
também ter o dire1lo de opinar. 

Ressalte-se, igualmente", que se há neces
Sidade de complementação da nova Consti
tuição, mediante a edição de ampla legislação 
infraconstitucional, a fim de que as C<:)nquistas 
d.3 Scidedààe brasileirã insculpidas no texto 
constitucional tenham_ plena aplicação, a 
questão dO regime jurídico único e do sistema 
de carreira colocam-se no rol daquelas de 
grande relevância e urgência,já que uma siste
mática adequada de recursos humanos no 
Setor Público é fator fundamental para toda 
a reorganização da Administração_ Pública e 
para que o Estado asSuma as ft.mções que 
hoje a sociedade dele espera. 

Nesse contexto, é simbólico e histórico que, 
logo após a publicação dos anteprojetos em 
questão, para audiência púbüca, o Senado fe
derai e sua Çomissão de Co.nstituição, Justiça 
e Gdad3nía tenham promovido esse Semi
nário, que contou com maciça participação, 
ficando evidente a abrangência e a relevância 
do assunto. 

Como ponto alto do Seminário, ressaltamos 
as inúmeras contribuições trazidas PelOs- de
batedores_e a enonne quantidade de questões 
apresentadas pelos participantes, quase uma 
centena de perguntas, trazendo dúvidas, críti· 
cas, observações, que, seguramente, em mui
to contribuirão para o aperfeiçoamento dos 
anteprojetos, ainda a nível do Executivo e, 
mais ad~ante, neste Congresso Nacional. Isso 
demonstra, também, o grande interesse que 
o Seminário despertou. 

É bem verdade que o tempo reduzido c;lo 
Seminário não permitiu um maiõr aprofunda
mento das ql,lestões. Com'o também é verda
de que é bastante curto o prazo previsto na 
Portaria da Comissão Interministerial para o 
oferecimento de sugestões, no âmbito do Po· 
der Executivo, até a conclusão do projeto a 
ser encaminhado ao Congresso Nacional, em
bora o Presidente da Comissão lnterministerial 
tenha concordado em ampliar esse prazo, pa
ra dar um tempo razoável à apresentação de 
sugestões. 

A promoção da CCI_foi a forma_ simbóliça 
e histórica, Como já dissemos: de abertura dos 
deba«;:s sobre estas qu_estões ~o r_elevantes 
para a modernização do nosso Pais. Esses 
debates vão contin~r. e o Congresso Nacio
nal está aberto a essas contdbuições, até que 
se chegue a bom termo, com uma sistemática 
de pessoal adequada aos anseios do funciona
lismo e àS aspirações de modernidade de nos-
sa sociedade. -

Como Relator da matéria, no Seminário, es· 
pero, brevemente, divulgar o relatório final de 
nossos trabalhos daquele dia, tendo em vista 
que o assunto é, tenho certeza, de grande inte
resse de todos os colegas desta Çasa legis
lativa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourem· 
berg Nunes Rocha. 

OSR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. senadores, afirmei sem
pre, em meus pronunciamentos politicas, que 
a agricultura é o setor mais importante da 
economia brasileira~ pois ela é a responsável 
pelo abastecimento do País e pelo superávit 
que estamos obtendo em nossa balança co
mercial, com a exportação dos grãos produ
zidos em nossas lavouras. 

A agricultura é importantíssima para impri
mir o desenvolvimento equilibrado do BrasiL 
Ela é tão importante que podemos afrrmar 
com toda convicção que quando ela vai bem, 
simultaneamente, os outros segmentos de 
nossa economia também o vão. Quando ela 
vai mal, não atingindo suas metas de produ· 
ção e nem seus objetivos sociaJs e econó
micos, a maior parte dos setores cte nos_sa 
economia e da sodedade são duramente atin
gidos, principalmente quando somos obriga
dos a importar gêneros alimentícios, o que 
conscientemente ninguém admife no Brasil, 
muito embora, para vergonha nossa, Isto re--
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presente uma ameaça constan~. pois o Cio
vemo continua sem uma política oficial justa 
para a agricultura brasileira. 

Com muito orgulho, representamos no Se
nado Federal e no ConQresso Nacional, o Es
tado de Mato Grosso, ct.Uo potencial agricola 
e mineral não tem precedentes no Brasil, co
mo é do conhec:imento de todos. Isto, porém, 
não nos impede de conhecermos, de perto, 
a realidade de outros Estados e de nosso País. 

Nosso Brasil está-s~ preparando parã- tor
nar-se uma das mais importantes e desen
voMdas potências do mundo, tanto na produ
ção de grãos, quanto de produtos e equipa
mentos industriais e tecnologia de ponta. Te-
mos reconhecidamente condição de sobra 
para realizarmos, nos próximos cem anos. este 
sonho de todos os brasileiros. Mas dificilmente 
chegaremos lá, nesse curto espaço de tempo, 
se continuarmos retardando o apoio que so
mos obrigados a dar para o integral desenvol
vimento de nossa agricultura, como exige a 
realidade nacional, principalmente àqueles 
que se dedicam às atividades do campo. Serão 
eles os maiores responsáveis pela arrancada 
definitiva que o Brasil sofrerá, Visando tornar
mo-nos, também, uma potência industrial e 
tecnológil::a. Integrada aos interesses m~cio
nais, nossa agricultura representa a c;have que 
acionará o potentíssimo motor que sustenUlrá 
o desenvolvimento justo e equilibrado de ou
tros setores produtivos da sociedade brasileira. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ternos que ser realistas, pois a presente situa
ção da agricu1tura brasileira ê gravíssima. Não 
existe uma politica oficial que discipline as ati
vidades agricolas no Brasil; não existe preços 
justos, não existe silos sufi_cientes pàra arma
zenar nossa produção de grãos; não existe 
incentivos à produção, mas sim restrições de 
crédito, juros exorbitantes, bancos txtorsivos, 
insumos superinflacionados, regalias e vanta
gens sem precedentes em nossa História, para 
os especuladores. 

Há vários anos, os tecnocratas de Brasüia, 
mais interessados na importação de aJimen
tos, do que em criar condições para aumentar 
nossa produção agrícola, vêm, premedita
mente, programando o Governo para este to
mar medidas restritivas ao desenvolvimento 
de nossa agricultura. 

Criados num ambiente duríssimo de traba
lho, onde a faina diária é de sol a sol, muitas 
vezes sem escolas, conforto, férias ou lçp;er, 
mesmo pagando c::om o sacrifício precoce de 
suas vidas e famili?lres, n·ossos agricultores 
nunca se vergaram para pedir facilidades. Eles 
querem sim, o respeito ao seu trabalho, ~ as 
regalias a que se têm direito, pois eles me_à_e_m 
esforços para produzirem "'lb:nentos para o 
bem-estar e sustento da população brasileira. 

Apesar de serem fortes, de permanecerein 
unidos no trabalho, de interesse nacional (que 
não é o de especular sobre o suor dos outros), 
muitos de nossos agricultores jâ deixaram de 
cultivar ou produzir em suas terras, tamanhas 
são as dificuldades que 'O Governq vem crian
do a quem produz. neste País. 

Par.a que o povo e as autoridades resPon
sáveis do Gove~no, s·e conS<:ientlzem sobre 

a gravidade que vem ocorrendo no setor agrí
-cçla de nosso país e_do perigo que tudo isso 
representa para o futuro econômico da nação, 
solic::itamOs à Mesa que faça integrar em nosso 

_pronunciamento, o_alertâ à Nação pelo a~ Fó
rum Naciona1 de SeCretários q~ Agricultura, 
re!llizado _ erri Brasília, dia 24 de agosto de' 
1989. . 

Era O que tinha para registrar, Sr. Presidente. 
_ ,({'11,lito bem!). __ , _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mel! o) _:_ . 
· Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PfL -
SE. Pronuncia o segUinte discurso) -Sr. Pre
Sidente, --srs. Senadores, vêtifico com satisfa
ção qUe um _doS maiS SéfiOs-e antigos proble
mas a respeito do qual formulei pronuncia
mento na Tribuna -do Senado Federal ern 
1981; e posteriormente ·em 1988, -isto é, 
a reformUlação integra1 do ensino universltá~ 
rio,, ':l_Í!_~S da implantaçã-o do ensino superior 
pago, eliinillando·se a. gratuidade indiscrimi
nada, -voltou oito anos depois, a ser objeto, 
novamente, de preOcupação desta Casa, ~sta 
sEmiáriã,tendo sido abordado _o a_ssunto. Não 
me encontrava no Plenário quando foi veri.-
~~1a~o. _ < 

Em 1981, no dia 11 de maio, sendo Ministro 
da Educação e Cultura o saudos_o Ministro 
Rubem Ludw_i_g, debati os problemas da atuali
zação da Lei de Diretrizes e Base da Educação 
e da cofi.Çiusão do grupo de tr_abalho_ instituído 
em 2 de julFio de 19~8- pelo saudosO Ministro 
da Educação, Senador Tarso Outra, consti
tuído para equacionar e resolver os problemas 
da Reforma Universitária. 

Acentuei então que "as_ famílias carentes 
das quais se Originam os votos contingentes 
de estLJdantes pobres, devem ser assistidas, 
por todas_ as maneiras possíveis ... " -e .que, 
pessoalmente, sempre defendi, e continuo de
fendendo, o máximo de facilidades e auxílio 
de toda ordem para estudantes pobres, que 
não podem custear os se_us estudos. E insisti: 
" ... quanto aos que podem pagar, sempre fui 
de opinião que dev_em fazê-lo, por uma ques-
tão de solidariedade social". todarla não me 
-Hr:nitei ·a atlátíse deSses problemas. mas reque
ri a incorPoração ao texto do m~.ll. pronuncia
mento· de um artigo do ilustre Senador Jarbas 
Passarinho,_ cuja publicação pela tradicional 
Revista do Serviço Público, e:ro _sua edição de 
jal1eiro~~bril_de 1971, vol. n9JQ6, obteve gran
de repercussao. E$se artigo se intJ.tulava preci
samente; "Ensino Superior: quem pode deve 
pagar", 

Este foi també_m o posicionamentO do Mi
nistro Eduardo PorteUa. 

Também o Ministfo Hugo Napoleão, em en
trevista concedida ~o O Globo, a 24 de janeiro 
de 1988, se manifestou favoravelmente à tese 
:quem pode deve pagar" e denunciou à Na
-~- qu~ oiterlta por cento d~s pessoas que 
freqüentam cursos universitários notumos -
portanto, pagos - ganham de um a quatro 
salários mínimos, segundo estatísticas do _seu 
ffiinistl!"r1õ.~ E salii:mteou, nessa entrevista -... 
é tão fácil enconb:ar c_arrqs do ano_nos estaci~ 

nam~ntos das universidades federais quanto 
trabaJhedores, de baixa renda naS universida
des particulares. O Ministro Hugo Napoleão 
foi ainda, mais longe, e denunciou: que "oi
tenta por cento das verbas que o MEC dedica 
à educação no Brasil vão para as universi
dades federais". 

Atendendo à ext.ráordiná_ria importância 
desse problema transcrevi, mais uma vez no 
meu pronunciamento de 28 de janeiro de 
1988, o mencionado artigo do Senador Jarbas 
Passarinho. 

Senti não encontrar-me aqui naquéla Oj,or
tl.tnidade a fim de dar u~ aparte, dando o 
meu apoio aquela iniciativa que aqui foi abor
dada. 

São estas, Sr. Presidente, as conSideraç:Ões 
que entendi c;l_everia formular à marQerri do 
recente disc::urso _proferido nesta casa~ sobre 
o ensino superior, cujos problemas foram ob
jeto de minhas preq~upações e pronuncia
mentos d«:sde 1981. (Muitõ bem! PaJmas) 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo & palavra ao nobre Senador Lavoisier 
Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. 
Pronuncia o seguinte' discurso) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Seitãâores, estivemos há poucos 
dias no Rio Grande do Norte, Estado que, com 
orgulho e humildade, representamos no Sena
do Federal. Lá, erri cantata com:. técnicos e 
dirigentes da Petrobrás, recebemos· a_ alvissa
reira notícia que o nosso Estado ultrapassara 
a produção petrolífera da Êahia, tOni?lrido-se, 
por conseguinte, o segutido m-aio~:- prodUtor 
de petr61eo do Brasil. 

Mas, se, por um lado, este fato nos causou 
alegria e entusiasmo para continuarmos a luta 
por uma refinaria para o Rio Grande do Norte, 
por outro lado, ficamos preocupádOs com· a 
notícia da falta de recursos financeiros para 
a Petrobrás continuar investindo na prospec
ção de petróleo. 

Corno um gtgantesco- dr~gão atai::ãdo de 
- àti.fal Governo Federal vai devorandO, em tOr
no de si, todos os setores do Estado que ante
riormente vinham apresentando uma perfor
mace satisfértória. 

É púbUco e notório que a síndrome de cri
ses, que vive atualmente o BrasiJ, afeta todos 
os setores da vida nacional. Todavia, pela 
magnitude de suas implicações, o caSo· da 
Petrobrá.s é o que chama a_ atenção da opinião 
pública naciomiJ. E, riós; como representantes 
do poVOrio Congresso Nacional, não pode

. mos silenciar diante da falta de descortino ad
ministrativo do atual governo. Pois, no dizer 
de um grande joma1ista brasileiro, a situação 
da Petrobrás é um "caso de h~sa-pátrla"-(Bar
bosa 'Líma Sobrinho - 1 Jornal do Brasil, 
13/08/89, p.11 ). . -· ·-

Desde que foi criada pela Lei n9 2.004, de 
3 de outubro de __ l~P3, que a Petrobrâs vem 
desempenhando importante papel na econo
mia brasileira. 

A PetrObrá:s ê hoje a maior empresa brasi:.. 
leira com um faturamento de 13 bDhões de 
dólares. Em 1988, ela contribui com 3% do 
PIB e 9% do Proc~uto Industrial. 
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Com reserVas de 7,7 b~hões de barris de 
petroléo, o Brasil poderá manter uma produ
ção de 1 milhão de barrís/dia pelo ~rido de 
21 anos. 

Ressalte-se ainda que, em 1988, a Petrobrás 
contribui para a redução do déficit público, 
recolhendo ao Tesouro Nacional US$ 2,74 bi
lhões de dólares, em impostos, contrlbutções 
e encargos sociais. 

Ademais, naquele mesmo anO, eta pagou 
190 m~hões de dólares em royalties distri
buídos entre nove Estados produtores, 550 
municípios e a Marinha Brasileira. 

Quanto à geração de empregos, esta em
presa possui 70 mi1 empregados diretos e 1 
milhão de indiretos. 

Preocupada com o aperfeiçoamento dos 
seus quadros, a Petrobrás, a!J longo dos seus 
36 anos, formou centenas de engenheiros -
com Mestrado e Doutorado - nas melhores 
Universidades brasileiras e estrangeiras, 

NOs últimos nove anos, ela conseguiu qua~ 
druplicar a produção_ de petróleo, passando 
de 169.000 para 700.000 barrjs/dia. 

Fmalmente, é importante ressaltar que a sua 
frota de petroleiros, de 67 navios, é a maior 
da América Latina com Capácidade para trans
portar 5 milhões de toneladas de óleo bruto. 
Ao longo dos seus 36 anos de existência, a 
Petrobrâs tem enfrentado numerosos desa~ 
fios. Os mais recentes e traumáticos foram 
os choques do petróleO em 1973-e 1979. To
davia, através de empréstimos externos de lon~ 
go e de curto prazo, ela adaptou~se à nova 
conjuntura do mercado mundial de petróleo. 
Neste interim, investiu maciçamente na des
coberta de novos poças na bacia de Campos, 
no Nordeste e no Norte do País. Mas, seu 
maior sucesso foi na descoberta e exploração 
de petróleo na plataforma continental. Hoje, 
a Petrobrás é lider mundial na exploração sub
marina de petróleo. 

"A CRISE F!ANANCEIRA" 

Com o a,umento dos preços do petróleo 
importado- 1973 e 1979- , a Petrobrás 
fez empréstimos no exterior_ para financiar as 
importações btasijeiras de petróleo. Com o 
aumento da produção nacional, que passou 
de 200 mil para 600 mil barris diários, a Petro
brás pôde gerar, recursos para ir equilibrando 
as contas. Além disso, em 1986, ano atípico,. 
verificou~se urna diminuição acentuada dos 
preços no mercado internacional. Em com~ 
pensação, os preços- internos do petróleo fo~ 
ram mantidos acima dos preços do mercado 
exterior. Este fato possibilitou a esta estatal 
reduzir grande parte da sua divida externa. 

Outro fato que aliviou a crise financeira da 
Petrobrás foi o empréstimo compulsório cria~ 
do pelo FND. Enquanto não era recolhido aos 
cofres do Tesouro Nacional, serviu~lhe de ali~ 
via considerável. 

Atualmente, a situação de caixa da Petro
brás é grande por c:ausa da defasagem dos 
preços dos derivados do petr61eo, desde janeí~ 
rodo oorrente·ano. 

Em exposição feita na Càmissão da DMda 
Externa do Senado Federal, no dia 24 de agos
to p. p., o atual Presidente da Petrobrás, Dr .. 

Carlos Sant'anna sintetizou a crise nos seguin
tes lermos: "o aumento dos preços do petró~ 
leo no mercado intemacioilal a partir de no~ 
vembro do ano passado, o congelamento dos 
preços dos derivados de janeiro a abril e a 
não recomposição desses preços no nível ade
quado vem acarretando perdas expressivas à 
Petrobrás que, perssistindo, colocarão em tis~ 
co as operações de petróleo e aos n~sos 
fomec:edores de materiais, equipamentos e 
-serviços.." 

A título de ilustração, basta lembrar que, 
em agosto, enqua"nto a ·PetÍ'obrás importou 
petróleo a US$ 18,00 o ba"ttil, é obrigada a 
vendê_-:lQ_a US$ 12,71 -no mercado interno. 
Em recente entrevista ao jornal Folha de S. 
Pau1o (08 de set~rnbro de 1989), o Dr. Carlos 
Sant'a-nria afirmou que .. o governo deve à Pe-
ttobrás (JS$ 1,5 bilhão (NCz$ 4,5 bilhões no 
câmbio oficial), computados apenas três gran
des confãs: da Eletrobrás (US$ 450 milhões); 
da conta Álcool ((IS$ 600 milhões) e da conta 
Petróleo (US$ 450 milhões). Os débitos das 
contas_âlcoql e petróleo referem~se à diferença 
alegada pela Petrobrás entre os preços que 
ela paga e recebe pelos produtos." 

Este processo de defasagem de preços re~ 
duz inelutavelmente a capacidade de investi
mento da-Pet.robrás e compromete o abasteci
mento nacional dos derivados de petróleo. Em 
conseqüênCia disto, a Petrobrás já parou 17 
sondas de perfuração de petróleo. No Rio 
Grande do Norte, onde havia sete sondas, já 
foram desativadas duas.-

Esta política suicida impede o desenvolvi~ 
menta tios programas de exploração das nos
sas fontés energéticas. -

Seni poder investir, a Petrobrás não poderá 
triplicar a produção de gás natural programa
da para o periodo de 1989 e 1993, passando 
de 16 milhões de m3/dia. Vale salientar que 
as nossas reservas de gás natural são em tomo 
de 95.832. bilhôes de m3 e que o Brasil já 
domina satisfatoriamente a tecnologia de 
substituição do óleo diesel pelo gás natural, 
usando nas frotas de ônibus urbanos. Além 
da economia de divisas, o uSo do gás natural 
cbhtribui significativamente a redução da po-
luição ambiental: -

Esta política inconseqUente, se persistir, le
vará à falência a mais importante estatal bra
sileira. 

É lamentável que isto aconteça justamente 
agora, quando os prognósticos dos técnicos 
dã Petrobrãs asseguram que o Brasil possui 
reservas petrolíferas <::apazes de tomá~lo auto
suficiente em meados da próxima década. Pa~ 

_ ra que isto aconteça, é necessário apenas que 
se dê à P~trobrás condições de investir na 
exploração dos nossos campos petrolíferos. 

Aqui de~mos o nosso protesto em defesa 
da Petrobrás, património nacional e orgulho 
do povo brasileiro! (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo ~ Palayr_a_ ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso) -St:. Presidente, 

Srs. Senadores, o varão ilustre, cuja- mem6ria 
no sesquicentenário de seu nascimento hoje 
o Senado reverencia, veio à luz no Morro do 
IJvramento, no coração da cidade do Rio de 
Janeiro. Por isso, representando, nesta Casa, 
o Estado de que ela é a Capital, e também 
oriundo da terra <::arioca, sinto-me no grato 
dever de participar, igualmente em nome do 
Partido Socialista Brasileiro, da presente ho
menagem. 

Machado de Assis viveu toda a sua existên
cia no Rio e se é mais notável figura das letras 
brasileiras o grande cenário da sua obra mo
numental é essa mesma cidade, de que faz 
um relato constantemente variado e muitas 
vezes ameno. 

As suas páginas, dos romances, das cr6rü· 
cas, dos contos, estão impregnadas do am
biente do Rio- são o retrata9 dos_bairros, 
a gente, dos costumes da Guanabara. Quem 
as lê, agora, tem a reconstituição do que foi 
a metrópole na segu!Í.da parte da centúria pas
sada. 

De origem a mais humilde, começou ~le 
a trabalhar aos dezessete anos, como_ aprendiz 
de tipógrafo i1a Imprensa Nacional, donde saiU 
para ser revisor- e caixeiro na üvraria Paula 
Bríto. 

Sua estréia propriamente dita, na literatura, 
foi assinalada com as "Crisálidas", em 1864. 
Contava, então, vinte e cinco anos. Aparecia 
c:.omo poeta romântico, mas já reveleva a ten~ 
dênc:ia para o que viria a ser a sua marca 
-a meditação. 

Em 1867, ingressou no serviço público, co-
mo ajudante do Diretor do Diário Ofidal ini
ciando uma carreira de burocrata que o iria 
acompanhar até o fim de se~ dias. 

Os estudiosos de sua atuação, quando já 
esta dedicada à prosa, reconhecem a existên
cia, em primeiro lugar, de um período român~ 
tico, de que datam os "Contos fluminenses", 
aS "HiStórias da Meia Noite", ''Ressurreição", 
"Helena" e "laiá Qarc:ia". Vem, depois, a fase 
de peneiração psicológica. Pú é que estão si~ 
tuadas as "Mem6rias Póstumas de Braz Cu
bas", sua obra~prima, na opinião da maioria, 
"Quincas Borba", ''Esaú e Jac6", "Dom Cas~ 
murro'". 

Escrevia os romances, mas prosseguia com 
os <::enteS, que enfeixam volumes e engran~ 
decem a nossa cultura. 

É realmente impressionante, Sr. Presidente, 
segUir~se a caminhada prodigiosa desse ho
mem - modestõ, tímido, a pa.rtir de certa 
quadra epiléptico, servidor Público _atento aos 
deveres, sem padrinhos. A inteligência, ajuda
da por uma aplicação sem tréguas, aliada a 
um talento extraordinário para as letras, cons~ 
truir esse portento. 

Deixou no jornalismo insculpida em marcas 
de- ouro a sua trajetória. Colaborando em vá
rios jornais e revistas, fixou esplendidamente 
OS- episódios marcantes, das sem.anas e dos 
dias. E nós sabemos c:omo os jornais são um 
repositório inigualável para a História, precisa~ 
mente porque representam a fotografia autênM 
tica-dos fatos. 

Cotn o próprio nome ou sob pseudónimo, 
manteve numerosas seções em publicações 
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da épo~. como o Diário do Rio· de Janeiro, 
o Jornal da Famflía., a Semana Hustr;,da e 
a Gazeta de Noticias. Várias· vezes abordOu 
os trabalhos legislativos. Gostava de freqüen
tar as câmaras. Numa de suas crónicas, está, 
bem no pórtico, minuciosa e cheia de graça, 
, a seguinte confissão: 

"Um de meus velhos hábitos é ir, no 
tempo das câmaras, passar a hora nas 
galerias. Quando não há câmaras, vou 
à municipal ou intendência, ao júri, onde 
quer que possa fartar o _ _meu amor dos 
negódos pllbllcos, e mais particuJarmen~ 
te da eloqüência humana". 

''Nas gaJerias das câmaras ocupo sem~ 
pre um lugar na primeira fila dos bancos; 
leva-se mais tempo a sair, mas como eu 
s6 no fim, e às vezes depois do fim, impor
ta-me pouco essa dificuldade. A vanta
gem é enorme; tem-se um parapeito de 
pau, onde um homem pode encostar os 
braços e ficar a gosto. O chapéu atrapa
lhou-me muito no primeiro ano (1857), 
mas desde que me furtaram wn, meio 
novo, resolvi a questão definitivamente. 
Entro, ponho o chapéu no banco e se_nto
m~ em cima. Venham cá buscá-lo!" 

É admirável o seu escrito in.titu1ado "O Velho 
Senado", que faz parte do livro "Páginas Reco
lhidas". Ali, Sr. Presidente, ele evoca o Senado 
de 1860, ao qual comparecia como redator 
designado pelo Diário do Rio. A nomenclatura 
dos logradouros cariocas referida pelo autor 
toma bastante nltldo o centro d,a cidade na
quele tempo. O casarão que se localizava na 
confluência da tua Moncorvo Filho com o en
tão Campo da Aclamação, depois Campo- de 
Santana e hoje Praça da República, resplan
dece na sua grandiosidade histórica. Respi
ra-se o ambiente, através dos c;omentários so
bre os Senadores e os debates travados. 

Está aí um trabalho em que não se sãbe 
o que mais admirar, se .a elegância da forma, 
a inteligência do conteúdo, ou o carinho para 
com a instituição. 

No jornalismo, sente-se que Machado de 
Assis estava permanentemente entrosado 
com as coisas de ~u t~m1po. Ao lado do ro
mancista insuperável no traçar o quadro das 
angústias humanas, sempre o cidadão interes
sado pelos assuntos do Pais. 

Sua formação liberal o levou a participar 
dos grandes movimentos da opinião nacional. 
Realçando o vulto de Tiradentes, ·estimulava 
o patriotismo. Foi defensor da abolição da es· 
túpida escravatura, estando presente, num 
carro aberto, ao desfile organizado, no dia 20 
de maio de 1888, para cõrriemorat a quebra 
dos grilhões decretada uma semana antes. 
Sua pena foi solidária com a Po_lôniê3, quando 
esmagada pelo jugo russo. Escreveu também 
em defesa do Méxie,o quando este se viu inva
dido por tropas estrangeiras. 

Por certo, Sr. Presidente, esta minha fala 
não deve, nem deveria, reportar a extensa pro
dução literária do homenageado. Outros ora~ 
dores, inteiramente afeiçoados ao ramo -, 
e para ventura nossa, nós os temos nesta Casa 

- se dedicaram -ao tema, com a ma estria 
e o_ cüi_®_do que todos esPeráVamos. 

Vmdo de baixo, começando por vender re
buçados, desprotegido da fortuna e da política, 
o ffienino do Morro do üvramento atingiu aos 

- píncaros da glória, dessa que permanece e 
vai passando de geração em geração. E subiu 
apenas por mér1to -próprio, sem acotovelar 
ninguém. 

seu nome está indelevelmente im>c:-rito na 
Academia Brasileira de Letras, entre os funda
dores, sendo eleito, na instalação, em junho 
de 1887, o seu primeiro presidente, ocasião 
em que pronunciou o discurso inaugural. 

Na sua carreira de burocrata; longa, silen
ciosa e exemplar, chegou a Dlretor Geral da 
Contabilídade do Ministério da Viação. 

Vou terminar, Sr. Presidente, esse preito-de 
saudade, de reverênciã, de exalçamento, a Ma
chado de Assis, a que me senti impulsionado 
pela sua grandeza na<:ional, mas também, de 
modo particular, pela -sua origem genuina
mente carioca~ pelo seu amor entranhado às 
coisas_ do Rio de Janeiro, cidade a que igual~ 
mente estou ligado pelo berço e Peloslançes 
da vida. 

Para concluir, recorro a um dos m~isilustres 
biógrafos machadianos, quando narra essa 
passagem-que é_deverª_s emocionante: 

'Tomava posse_coniõ~istro da Via
ção, em 1_906, nà Presidência Afonso Pe
na, que se inaugurava, o baiano Miguel 
Calmon Du Pin e Almeida. O salão em 
que se proc_essava a_ç_erirrtônia estavã re
pleto de pessoas gradas e funcionários 
do Ministério. Entre estes, procurandO 
não se.fazer notar, um velhinho de cabeça 
.alva, Diretor de Contabilidade, _ali _estava 
c::umprindo o dever, que lhe impunham 
suas altas funções na casa, de cumpri~ 
mentar o novo titular da pasta. 

Naquele ãncião esçondia-se uma g\6--
---ria nacional, a maior figura das letras bra~ 

sileiras, por todos reconhecida e vene-
rada. J:: que, por Ser o aclmirado escritor, 
Presidente da Academia Brasileira de Le~ 
tras, Machado de Assis atingira também 
o cume da carreira buro,:rática. e ocupa~ 
va, no momento, uma das diretorias do 
Ministério. 

O novo Ministro compreendeu a signifi~ 
cação do fato e: _aproveitou o- ensejO parã, 
no seu discurso de posse, perante os fun
cionários, enaltecer a figura do seu subor
dinado, recOnhecendo a grande2;a de sua 
persorialidade de escritor e servidor públi
co, situação que alcançara pelos seus 
próprios méritos, tendo vindo da condi
ção mais humilde. 

Tímido e arredio, comedido nas atitu
des, aveSSo ·ao elogio direto e dar~se em 
espetáculo, _é de imaginar-se o_ sacriffcio 
que para ele constituiu aquele momento, 
que suportou "encolhido e cabisbaixo", 
relatam os seus biógrafOs. As palavras 
justas do Ministro traduziall) a c:onsagra
ção nactonal que envolvia a figura daque
]e homem. Como chegara ele àquela altu
ra'? De onde viera?" 

Sr, Prec~ildente, Srs. Senadores, tenho dito. 
(Muito bem!) 
O SR- PRESIDENTE (Áureo Me\! o) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson. 
Wedekin. 

O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seguinte discurso.)...:... Sr .. Pre
sidente, Srs. Senãdores, trazemos hoje a essa 
tribuna assunto de capital relevância para a 
economia do sul de Santa Catarina: a recupe
ração do porto de Laguna, uma antiga reivindi
cação da população e das autoridades lo~is, 
agora, mais uma vez, proposta e defendida 
pelo atual Prefeito de Laguna, Nélson Abra-
ham Neto~ .- _ _ . _ 

Laguna possui tod_as as condições de se 
tornar um grande centro pesqueiro nacional, 
A pesca é farta e abundante na região costeira, 
e o seu potencial se iguala a outros impor~ 
tantes entrepostos, <!orno o de Rio Grande, 
no litoral gaúcho. Por outro lado, Laguna, hoje, 
engloba wna população aproximadamente de 
60 mil hé!lbitantes, com uma infra-estrutura ur
bana suficiente para um empniendim_ento co
mo esse, com um posto já existente, necessi
tando apenas de obras de retificação e amplia
ção, e um disponível contingente de recursos 
humanos que poderia fornecer satisfatória 
mão-de-obra. 

A situação geográfica do porto de Laguna 
também_ favorece a localização e implantação 
de unl. pesqueiro, em seus limites, dada a sua 
estratégica p_95ição entre os postos de ltajaí 
e Rio Grande. COm quinhentos e trinta -e um. 
qui16metros- de extensão de costa marítima, 
S:anta Catari.na reúne as condições ideais para 
desenvolver um pujante Complexo pesqueiro. 
Laguna tem 500m2 de lagos e água$ submer
sas. O seu pOrto, eilcrayado na foz dO sisteyna 
lagunar, abrange quase trezentos metros qua
drados de área, tecnicamente apropriada para. 
comportar todas as instalações de um grande 
cais. O único emjJeéilho para que isso se con
cretize são as precál'iãs ~ndições de navega
bilidade da barra do portO, que não permitem
atracação de navios de grande calado, pois 
embora a atividade pesqueira artesanal de La
guna seJa intensi~a, a sua exploração industria] 
é pequena, em raião exatamente dã escassa 
quantidade de embarcações de grande porte. 

Estudos técnicos da PrefejtJ,.rra de Laguna 
e de órgãos que compõem o Prolag ressaltam 
a viabilidade de realização de obras no porto, 
visando à sua maior e melhor capacitação: 
área portuária de 225.000mz, cais acostável 
de 300 metr_os de comprimento,_barra de 150 
metros de largura, profundidade média de 5,5 
metros; cariai de acesso de quase 2 qui1ôme
tros de comprimento, largura de 80 metros 
e profundidade entre 6 a 7 metros e baci~ 
de evolução com ·duzentos metros âe largura. 

Esses requisitos, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, qualificam certamente o município para 
nele ser situado o centro de pesca. O que 
se toma necessário é o investimento de rec_ur
sos para os serviços de recuperação e-ainplia
ção do porto, já que existe pronto um projeto 
ne~e sentido _- o Programa de Desenvol· 
vim~ntc? da Pesca no Utoral Sul de $anta Cata-
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rina - Prolag, elaborado pela Universidade 
Feâetal de Santa Catarina, e do qual fazem 
parte a Prefeitura Municipal de Laguna, Porto
brás, Companhia Integrada de Desenvolvi
mento Agrícola de Santa Catarina, Associação 
de Crédito e Assistência Rural do Estado de 
Santa Catarina e Empresa Catarinense de Pes
quisa Agropecuária. 

O referido Programa propõe a reativaçêo 
do porto de Laguna, com as obras de retífica
ção do molhe sul e do fomento à pesca e 
à agricultura, o que representaria, na verdade, 
a recuperação eoonômica do município, be
neficiando-se assim mais de 35 mil pessoas 
que sobrevivem direta e indiretamente, da pes
ca, sendo que aproximadamente 1 O mil pes
cadores estão cadastrados na Capitania dos 
Portos. 

As obras de retiflcação do molhe sul, que 
perfaz wna extensãp de duzentos metros, po
deriam ser executadas em menos de dois 
anos, e _custariam 3 milhões de dólares, equi~ 
valentes a 5% do total de recursos já empre~ 
gados naquele porto. O empreenclimento se 
impõe pelas razões econômicas acima men~ 
danadas - de desenvolvimento económico 
daquela densa região populacional - e pela 
exfstência já de uma razoável infra-estrutura 
do porto de Laguna, com um cais de trezentos 
metros de comprimento, construído em tipo 
especial de concreto- armado, um frigorífico 
com capacidade para operar 1.000 toneladas 
e fábri!=a de gelo produzindo cinqüenta tonela
das/dia, com potencial para atingir até 100 
toneladas. Possui ainda o porto silo de armaze
nagem para cem toneladas de gelo e câmara 
de embalagem capaz de processar, industrial
mente, até quinhentos metros cúbicos de pes
cado por dia. A câmara de estocagem do por
to, de temperatura de trinta graus negativos, 
armazena 1.000 toneladas, os dois túneis de 
congelamento, de temperatura de quarenta 
graus negativos, estocam vinte e quatro tone
ladas e câmara de espera, de temperatura a 
dez graus negativos, para cento e sessenta 
toneladas. 

O Prolag prevê investimentos da ordem total 
de mais de quatorze milhões de dólares para 
o projeto, que seriam obtidos junto ao governo 
japonês, via fundo de Apoio à Pesca. Desse 
total, mais de seis milhões se destinariam às 
obras de reabertura e ampliação do porto de 
Laguna; sete milhões e meio para o complexo 
lagunar e trezentos e quarenta mil para o pro
jeto Tecrto!Ogia e Processamento de Pesca
dos. 

Com a implantação do Prolag, Srs. Senado
res, a ser desenvolvido no período de 5 anos, 
entre 1990 e 1995, a economia sul-catarinen
se seria fortemente revitalizada, com o desen
volvimento de ativfdade pesqueira e agrícola, 
visando à sua maior eficiência e produtividade, 
através do melhoramento do sistema de pro
dução, captura e comercialização do pescado, 
criação de mais empregos, incremento da 
produção de alimentos, preservação do meio 
ambiente, aperfeiçoamento tecnológico e 
científico, melhor capadtação de recursos hu
manos, diminuição da pesca predatória, fixa
ção. dos pescadores artesanais, etc. 

As reformas do porto de Laguna, Sr. Presi
dente, são, pois, fundamentais para reativar 
a economia naquela região, ultimamente tão 
combalida, aproveitando justamente o seu 
enorme potencial pesqueiro, capaz de gerar 

. riquezas, trabalho para seus habitantes e divi
sas para o Município. Há que se conjugar es
forços dos governos federal estadual e muni
cipal, principalmente da União, para tornar 
operadonal o Prolag, que é o instrumento que 
promovera- a redenção econômica desta rica 
região catarinense, hoje tão esquecida pelas 
autoridades. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR- CARLOS PAlROCÍI'IIO (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Presidente da Repú
blica José Samey assinou, no último dia 6 
de setembro, o decreto criando a Zona de 
Processamento de ExportaÇão (ZPE) que será 
implantada no municfpio de Araguaína, no Es
tado de Tocantins. Com -ISto- se conclui mais 
uma etapa da luta que vem sendo travada 
pela emancipação económica do novo Es
tado. 

Vários percalços tiveram que ser vencidos 
antes que este fato se tornasse ralidade. O 
entusiasmo foi grande quando, ~m março 
deste ano, o Conselho de Ministros das ZPE 
aprovou a-proposta de cri~ção da ZPE de Ara
guaína-Tocantiris, a primeira continental do 
País. O Congresso Nacional já havia aprovado, 
na sessão de 31 de maio passado, o decreto 
do presidente da República criando as ZPE, 
então em número de 1 O. 

Eis que, como um balde de água fria nas 
nossas esperanças, o Governo envia ao Con
gresso a Medida Provisória n9 62, limitando 
em sete o número de ZPE a serem instaladas 
no País. Mas isto não esmoreceu a nossa fé, 
o nosso entusiasmo, nem impediu nossa 
pronta reação, para evitar que o Estado do 
Tocantins e outros das Regiões Norte e Nor
deste pudessem ser prejudicados com essa 
medida. Apresentei então uma emenda nos 
seguintes tennos: "Ao arl 1?, dê-se a seguinte 
redação: Fica llmitadb em dez o número de 
Zona de Processamento de Exportação de que 
tr~ o Decreto-I!ei n9 2.452, de 29 de julho 
de 1988." 

Empreendemos então uma verdadeira 
campanha no Congresso, seja através de con
versações com parlamentares, ou pronuncia
mentos em plenário, pela aprovação desta 
emenda, o que, finalmente, aconteceu. ~· 

A assinatura, agora, do decreto criando a 
ZPE de Araguaína vem Coroar de êxito os nos
sos esforços. Representa um fato alvissareiro 
para o novo Estado, principalmente no que 
diz respeito à geração de inúmeros empregos. 
É o início do ciclo de industrialização, que 
deve atrair inúmeros empresários, nacionais 
e estrangeiros já sendo praticamente certa a 
in_stalação de 120 indústrias do Setor de trans
formação, como processamento de grãos, fá
bricas de sapatos, móveis, frigoríficos e muitas 
outras ligadas ao extrativismo. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
pela particularidade de ser instalada em plata
forma continental a ZPE de Araguaína vai de
pender da utilização de ferrovia para o escoa
mento de sua produção. Nesse sentido, no 
Palácio do Planalto, quando da assinatwa do 
decreto, solicitei ao Presidente Samey o reirú
do imediato das obras da Ferrovia Norte-Sul, 
sem o que não há possibilidade da existência 
concreta da Zona de Processamento de Ex
portação de Araguaína, uma vez que ambas 
estão intimamente ligadas. Essa é uma nova 
batalha que ora se inicia, para que sejam reto
mado_s __ ~s trabaJhos desta importante ferrovia, 
que já defendi em outro pronunciamento nes
ta Casa: uma obra cuja serventia para o País 
é inquestionável. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Na 
sessão de 8 do corrente foi lida a Proposta 
de Emenda à Constituição rt' 2, de 1989, que 
modifica o § J? do arl 4~ do Ato das Dispo
sições Constitucfonais Transitórias, tendo co
mo primeiro signatário o Senador Olavo Pires. 

A Presidência, em obediência ao disposto 
no art. 356 -dO Regimento Interno e d_e acorào 
com as indicações recebidas das lideranças, 
designa a seguinte comissão para emitir pare
cer sobre a matéria: 

PMDB 
Nelson Wedekin - Mansueto de Lavor -

Gd Sabóia de Carvalho- Jutahy Magalhães 
- i-Wison MartJ"ns - Francisco Rollemberg 
-Meira Filho. 

PFL 
Alexandre Costa - Loun·val Baptista- Di

va/do Suruagy. 

PSDB 
Chagas Rodifgues - Fernando Henâque 

Cardoso. 

PIB 
Gomes C8IWllho. 

PDC 
Mauro Borges. 

PDS 
Jarbas Passarinho. 

PDT, PSB, PMDB e PRI'I 
Ney Maranhão. 

OSR-PRESIDEI'ITE(AureoMello)-Na-
da mais havendo a tratar, vou encerrar apre
sente sessão, designando para a ordinária de 
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 6'~ do art. 14, para desincom~ 
patibilização do Presidente _da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito Federal 
e dos Prefeitos, tendo 
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PARECER, sob n~' 145, de 1989 
-dil Comfsstio Te_mporáda, favorável ao 

prosseguimento da tramjtação da matéri~. 
com voto vencido elos Senc,.dores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa, 

2 

PROJETO DE LEI DO DF ~ 
N• 46, DE 1989 

(lnduído em Ordem do Dia nos termos 
do art 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tl!rno _{!:pico, do Projeto de 
Lei do Df_ n<:> 46,_de 1989, de iniciativa do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, qUe 
altera a redação do art. 2"- .da Lei no;o 2, de 
30 de novembro de 1988, e dª outrÇls provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 182, de 
1989, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n"'_?49,_ de 1984 
(n<:> 526/83, na- casa de origem), que altera 
os arts. 58, 59 e 374 da ConSolidação das 
Leis do Trabalho, aprova~ pelo Decreto-Lei 
n? 5A52, de 1"' de maio de 1943, f!Xelndo a 

jornada semanal em 40 (quarenta) horas de 
traE~-~o. 

4 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 4, de 1985 
(n" 185n9, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei rt' 5A52, de 
19 de maio de 1943, para estender a exigência 
da proporcionalidade de_dois terços de empre-
gados brasileiros a outros setores. 

5 
~-MA TERIA A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

PrOjeto de Lef"da Câmara n" 117, de 1985 
(n9 92/83, na Casa de origem), que acrescenta 
§§~T9 e-29 ao art. 856, parágrafo único ao 
art. 862 e Pragrafo, a ser nwnerado como 
§ 1 ~ ao art. 872 da ConsolidaçãO das Leis 
do Trabalho;--aprovada pelo Decreto-Lei n<:>_ 

5.452, de 19 de maio de 1943. 

6 

-MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

ProjetO de Lei da Câf'!'lat~ n9 147, de 1985 
(n'~'l297/83, naCasadeorigem),quedánova 

redação ao art ~ da Lei n9 _ 6.592, de. 17 de 
novembro de 1978, que c::oncede amparo aos 
ex-combatentes ju1gados incapazes definitiva
mente para o serviço militar. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 230, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamcin
tar, e de conformidade com a_ delegaçãO de 
cornpetênc:ia que lhe foi out<?rgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n<:> 2, de _1973_. resolvei 
exonerar, a pedido, Fe'rix Antônio Orro, Téc
nico Legislativo, Oasse Especial, Referência 
NS-25, do Quadro Permanente, do cargo em 
comis~p de pir~tor da Subsecretaria de Ser
viços Gerais, çódigo SF·DAS-101.3, do Qua~ 
dro Permanente dà Senado f:ederal,_ por n:t9:"' 
tlvo de aposentadoria voluntária. 

Senado F~deral, 12 de setembrQ de 198_9. 
.....,...- Senador Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal. 



República Federativa do Brasil 
. . . 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO tr 

SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1989 

SENADO FEDERAL 
faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte · -

RESOLUÇÃO N• 49, DE 1989 

Autoriza a Companhia do Metropolitano de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados novos, a 1.135.757,94 Bônils do Tesouro Nacional
BT!V. 

Art. 1• É a Companhia do Metropolitano de São Paulo, nos termos do § 2• 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 c;ruzados novos, 
a 1.135.757,94 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de novo centro 
de treinamento naquela Companhia. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de setembro de 1989.-:- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V e Vlll, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 50, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, 
em valor equivalente a até (JS$ 24,007,558.00 (vinte e quatro mUhões, sete mil, quinhentos 
e cinqüenta e oito dólares. americanos) junto ao Export-lmport Bank of the United States -
EXIMBANK. 

Art. 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos_ do art. 52, inciso V e Vlil 
da ConstituíÇão Federal a contratàr, junto ao Export·lmport Bank of the llnited States -l;XIMBANK, operaÇão · 
de crédito externo, em valor equivalente a até QS$ 24,007,558.00 (vinte e quatro milhões, sete mil, quinhentos 
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e cinqüenta e oito dólares americanos), mediante garantia da União e nas condições financeiras aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil, destinada ao financiamento da importação de bens e serviços de alta tecnologia, 
de interesse da Universidade Estadual de Campinas- Unicamp. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado federal, 14 de setembro de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

l-ATA DA 1311' SESSÁO, EM 14 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senh'or Pre· 
sldente da República 

- N• 188189, (n' 519/89, ha origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n?156/89 (n~ 319/89, na 
origem), que submete à aprovação do Se
nado Federal a proposta do Sr. Ministro 
da Fazenda de que seja o Governo do Esta
do de Santa Catarina autorizado a emitir
Letras Financeiras do Tesouro (LFTQ, em 
quantidade a ser definida na data de resga
te das 72.123.640 LFTC que serão substi
tuídas, <=! fim de possibilitar o giro de sua 
divida consolidade interna. (Projeto de Re
solução 11" 57189.) 

-Mensagem n• 158189 (11" 349/89, na 
origem), que submete à aprovação do Se-
nado Federal a proposta do Sr. Ministro 
da Fazenda de que seja a Prefeitura Muni
cipal de Recife- PE autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente a 2.819.549 O"ll'l de C$ 181,61, em 
março de 1987, junto ao Banco do Nor
deste do Brasil. (Projeto de Res9lução n~ 
58189.) . 

SUMÁRIO 

1.2.3- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 271189, 
de autoria do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que nacionaliza a prestação de ser

-- ~--viços de auditoria externa. 

-Projeto de_Lei do Senado n~ 272189 
de autoria do Senador Louremberg Nunes 
Rocha, que toma obrigatória a assistência 
ocular aos pré-escolares e aos escolares 
de I e li graus, nos estabelecimentos das 
redes de ensino público e particular, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 273/89, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
estabelece restrições à ocupação dos car-

1 .2.4 -Requerimento 

- N~ 483/89, solicitando a transcrição, 
nos Anais, da matéria intitulada .Análise Crí
tica do Projeto de Constituição do Estado 
de Rondônia. 

-1.2.5 - Cornutücação da Presidên
cia 

-Aprovação pela Comissão Diretora, 
em reunião de 6 do corrente, do Requeri
mento n~ 450/89. 

-Término do Prazo para'apresentação 
de emendas aos Projetas de Lei do Senado 
n'?" 258, 259 e 260/89. 

1.2.6 -DiscUrsoS do_ &.,ediertte 
gos de Presidente e Diretor do Banco Cen- --

-~frat e dá outras providências. -

;;,..,;.;.Projeto de Lei do Senado Íl" 274/89, 
de autoria do Senador Gerson Camata, 
que autoriza o Poder Executivo criar a Es
cola Técnica Federal de Cachoeiro delta
pemirtm, Estado do Espírito Santo: 

- Projeto de Lei do Senado n~ 275/89, 
de autoria do Senador Iram Saraiva, que 
reg~ulamenta o inciso LXXVII do art 5~ da 
Constituição, estabelecendo a gratuidade 
de custas judiciais das ações de habeas 
corpus e habeas data. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 276/89, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a destinação das multas e 
indenizações decorrentes de danos ao 
meio ambiente. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Declaraçõ_es do Sr. Leonel Brizola sobre 
a Ferrovia Norte-Sul. 

SENADOR ANTOf'l/0 LU!Z M-\YA- Si
tuação atual do Sistema Único de Saúde 
-sus: · 

SENADOR NEY MARANHÃO, como U
der- Aprovação, na Câmara dos Deputa
dos, de projeto de lei que modifica a legis
lação eleitoral. 

12-7- Comunicação da Presidên-
da - -

- Presença na <:asa do Sr. Marcos Ri
beiro de Mendonça, suplente convocado 
da representação do Estado de São Paulo, 
em virtude da licença .concedida ao titular, 
Senador Mário CovaS. -
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1.2.8- Prestação do compromisso 
regimental e posse do Sr. Marcos Ri· 
beiro de Mendonça. 

1.2.9 -Comunicações 

-Do Sr. Marcos 'Ribeiro de Mendonça, 
referente à filiação partidária e nome parla~ 
mentar. 

- Do Presidente da Comissão de Rela~ 
ções Exteriores e Defesa Nacional, comu~ 
nicando a prorrogação por mais 15 dias 
do prazo, para apreciação de projetas de 
decreto legislativo que menciona. 

J.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do DF n• 46, de 1989, 
de iniciativa do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, que altera a redaçáo do arl 
~da Lei n9 2, de 30 de novembro de 1988, 
e dá outras. providências. Aprovado. À Co
missão Diretora para redação final. 

Proposta de Em~nda à Constituição n9 
1, de 1989, de autoria do Senador João 
Menezes e outros Senhores Senadores, 
que altera .os prazos e:stç~belecidos no § 
& do art. 14, para desincompatibilização 
do Presidente da Repúblíca, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos, Votação adiada por falta de quo~ 
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 249, de 
1984 (nç 526/83. na Çasa de origem), que 
altera os arts. 58, 59 e 374 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto~Lei no 5A52, de lç de maio de 1943, 
fixando a jornada da semanal em 40 (qua
renta) horas de trabalho. Declarado pre}u~ 
dicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 4, de 1985 
(n9 185n9, na Casa de origem}, que altera 
dispositivos da Con_solidaç~o das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei IT' 
5.452, de 19 de maio de 1943, para esten· 
der a exigência da proporcionalidade de 
dois terços de empregados brasileiros a 
outros setores. Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 117, de 
1985 (n9 92/83, na casa de 'origem). que 
acrescenta §§ 19 e 29 ao a.rt 856, parágrafo 
único ao __ art __ B62 e parágrafo, a ser nume~ 
rado como § 1 ç ao art. 872 da Canso~ 
lidação das Leis do TrÇJ.balho, aprovada pe~ 
lo Decreto~Lei n? 5.452, de 19 de maio de 
1943. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 147, de 
1985 (n• 1.297/83, na Casa de orig.em), 
que dá nova redação ao a_rt. 29 da Lei n~ 
6.592. de 17 de novembrO. de 1978, que 
concede-ãmPãro_·aos ex-combatentes jul
gados incapazes defmitivamente para o 
serviço milítar. Declarado prejudícado. Ao 
Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordein do 
Dia 

SENADOR GOMES CARVALHO- Dé
ficit do Programa Nacional do Álcool - = 

Proálcool. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Si· 
tuaçâo __ em que s-e encontra o Plano Nacio
nal de Reforma Agrária. 

SENADOR JqSt fGNÁCfO FERREIRA 
- Onda de violência que atinge o Estado 
do Espírito Santo. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS - O 
problema da população do Vale do Jequiti
nhonha-MG, em face da estiagem naquela 
região. 

1.3.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

lA-ENCERRAMENTO 

2- PORTARIAS DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO DO SEriADO FEDE
RAL 

- N•' 46 e 47/89 

3-PORTARIA DO DIRETOR-GE· 
RAL DO SENADO FEDERAL 

-N•38/89 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5- COMISSÃO DO DisTRITO FE· 
DERAL 

- Convocação de reunião para 19 de 
setembro de 1989, às 1_1 horas e 30 minu
tos, com pauta qUe designa. 

6-DIRETORIA GERALDO SEriA· 
DO FEDERAL 

- Extrato de termo aditivo ao Contrato 
n• 73/88. 

7- MESA DIRETORA 

8- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÁO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 1301!- Sessão, em 14 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presfdéncia dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa. 

As 14 HORAS E 30 MfN(JfOS, ACHAM-SE 
PRESENTES SO SRS. SENADORES: . 

Alufzio Bezerra-Nabor Júnior -Leopoldo 
Peres - Áureo Mello - Odacir Soares -
Olavo Pires- Almir Gabriel-Jarbas Passa
rinho - Moisês Abrâo - Carlos Patrocínio 
- Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa -
Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão -Afon
so Sancho- Cid Sabóia de Carvalho- Mau
ro Benevides -José Agripino - Lavoisier 
Maia- Mar condes Oa:_!:lelha- Humberto Lu· 
cena - Marco Maciel - Mansueto de LàvOr 
::-João Lyrj - Divaldo Suruagy- Teotonio 
Vilela Filho - Albano Franco - FranciscO
~oU.emberg- Lourival Baptista -Jutahy Ma: 
galhães - Gerson Car(lata - Jamil Haddad 

. . 

-Nelson Carneiro -Itamar Franco- Seve-
ro Gomes - Iram Saraiva - Irapuan Costa 
Júnior- Pompeu de S_oysa- Maurído Corrê' 
- Meira Filho ....;.Roberto Campos- Lourem 
berg Nunes Rocha- Márci9 Lacerda- Leite 
Chaves - Gomes Cas'lalho - Jorge Bar· 
nhausen- Dirceu Carneiro- Nelson We
dekin. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
....::. A lista de presença acusa o compareci
mento de 48'Srs. Senadores. Havendo núme
ro--regimenta], declarO aberta a sessão. 

Sob a proteçãõ ae Deus •. iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. }9 Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRES!DENTE 
DA REPÚBUcA" 

Restituindo autógrafos do Projeto de 
Lei sancionado: 

N• 188/89 (no 519/89, na origem), de 12 
do corrente, r:eferente ao Proj~o de L~i da 
Câmara no 34, de 1989 (n• 3.106/89, na Casa 
de çrigem), que dispõe. sobre a criação de 
empregos nas Escolas Técnicas Federais e 
dá outras prbvidt!:ncias. (Projeto que se traris
formou na Lei n9 7.816, de 12 de setembro 
de 1989.) 
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Pareceres 
PARECER N•190, DE 1989 

Da Comfssáo de Assuntos Económi
cos. sobre a Mensagem n" 156, de 1989 
(n" 319/89, na origem), dó Senhor Presi· 
dente da Repúblka, qui!! submete à apro
vação do Sen8do Federal, a proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda de que seja 
o Governo do Estado de Santa Catarina 
autorizado a emitir Letras A"nance/ras do 
Tesouro (/.FTC), em quantidade a ser de
finida na data de resgat(! das 72.123.640 
LFTC que ser§o substituidas, a fim de 
poSSibilitar o giro de sua divida conso-
1/dade interna. 

Relatr.Jr: Senador Nelson Wedekín 

Através da presente Mensagem, o Senhor 
Presidente da República propõe, com base em 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, que o Senado Federal 
nos termos do que dispõe o artigo 52, inciso 
IX da Constituição Federal, autorize o Governo 
do Estado de Santa Catarina a elevar, em cará
ter excepdonal e temporariamente, o ~mite 
de endividamento daquela Unidade Federa
tiva, ora fixado pela Resolução n~ 62, de 1972, 
do Senado Federal, a fim de que tal Estado 
possa emitir, mediante prévio registro no Ban· 
co Central do Brasil, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFfC), 
em quantidade a ser definida na data do resga
te das 72.123.640 LFfC que serão substituí
das, devidamente deduzida a parcela de I 2% 
a.a. correspondente aos juros reais, a fim de 
possibilitar o giro desta parcela da dívida con· 
solldade interna do Estado. 

As condições básicas da operação, nos ter· 
mos do voto DIDIP~022/89 do Banco Central 
do Brasil- BACEN, são as seguTntes: 

a) Quantidade: a ser definida na data de 
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu
zida a parcela de 12% a.a. 

b) Valor Nominal: NCZ$ I,()(), 
.c) Modalidade: nominativa-transferivel. 
d) Rendimento Guros): iguaJ ao das LFT 

(mesma taxa referencial). 
e) Prazo: 365 dias. 
f) Forma de colocação: ofertas públicas, 

nos termos da Resolução n9 565, de 1979, 
do'BACEN. . 

g) Autorização Legislativa: Lei n9 7 .546, de 
27-1-89 e Decreto n• 2.986, de 10-2-89. ·· 

Os 72.123.640 tíbJlos que deverão ser subs· 
tituídos por intermédio das emissões objeti
vadas pela presente socilitação se desdobram 
nás seguintes quantidades, por datas de venci· 
mente: 

VENCIMENTOS- Q{W{TIDA!JES 

15-7-89 2.973.940 LFTC 

19·8-89 2.334,080 LFTC 

1•-10·89 18.510.000 LFTC 

15-10-89 1. 440.140 LFTC 
"'- 1•·11·89 L 18.510.000 LFTC ·- -

1•·12-ag 28.355.480 tFTC 

As análises efetuadas pelo Bacen sobre a 
sJtuas;ão de endividamento_do Estado de San
ta Catarina, à luz das normas estabelecidas 
pelas Resoluções n• 62rl5, 93n6 e 64/85 do 
Seilado federal, indicam que tal Unidade da 
Federação já ultrapassou os limites em termos 
de montagem global e do dispêndio anual 
máximo, mas também que _a dfvida conso
lidade inteq1a intralimite apresenta indicado
res de decréscimo real em sua taxa de cresci':'. 
menta. 

Por outro lado, o Mapa III do BACEN coloca 
em evidência que o Estado de Santa Catarina 
não possui margens razoáveis para o paga
mento dessa dívida vinvenda, a curto prazo, 
haja vista que para uma capacidade anual de 
pagamento de aproximadamente NCZ$ 80 
milhões em 1989, 1990 e 1991, tal Estado 
já defronta com encargos de NCZ$ 655 mi
lhões, NCZ$ 480 milhões e NCZ$ 106 mi
lhões, respectivamente. Sendo que apenas a 
partir de 1992 os encargos passam a ser infe
riores à capacidade de pagamento apurada. 

Não obstante, o Conselho Monetário Nacio· 
nal reconhece que denegada a autorização 
isto poderia trazer sérios problemas ao mer
cado de titules da espécie - afetando sua 
credibilidade -, bem como que a presente 
emissão náo se trata de criação de uma nova 
responsabilidade para o Estado, mas a prorro
gação de wn compromisso já existente, mani
festando-se favoravelmente à sua concessão 
com caráter excepcional. 

Assim, a vista de tais elementos e, conside· 
radas as passiveis ·conseqüências negativas 
para a Administração Estadual e para a socie
dade JocaJ da denegação ao pleito, as evidên
cias de que o Estado vem 'procurando se ajus-
tar aos limites legais, Pem como as indicações 
de que a médio prazo tal Estado deverá melho
rara sua capacidade de pagamento- segun
do evidenciam as projeções oferecidas-, so·_ 
mos favoráveis a que o Senado Federal auto 
rize o Estado de Santa Catarina a elevar o 
limite do seu endividamento, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 57, DE 1989 

Autoriza o Govemo do Estado de Santa 
Catarina a elevar, em Cé'Jráter excepcional 
e temporanBmente, o limite de sua divida 

- -consolidade interpa, P?Jra fins de emissão 
- de Letras Financeúiís do Tesouro doEs-

tado de Santa Catarina (LFTC)-em valor 
equivalente ao do resgate de 72.123.640" 
LFTC vincend8s neste semestre. 

Art. I • É o Governo do Estado de Santa 
Catarina autorizado, nos termos do ·artigo 39 
da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fede· 
ral, a elevar em caráter excepdonal e tempera· 
riamente, os limites fixados pelo artigo 2~ da 
citada ResoluÇãq, para os fins exdusivos de 
emitir, mediante registro no Banco Central do 
Brasil, Letras Financeiras do T esour_o do Esta
do de Santa Catarina (LFTC), em valor equiva
lente ao do resgate das 72.123.640 LFfC vin
cendas no segundo semestre de 1989, dedu· 
zido de uma parcela de doze por cento ao 

ano a titulo de juros reais, a fim de possibilitar 
o giro de sua dívida consolidade intema 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data àe sua Publicação. 

Sala das Comissão, 14 de setembro de 
1989. - -.;orge Bomhausen, Presidente ~ 
Nelson Wedekin, Relator - Gomes Carvalho 
-Roberto Campos -Jamil Haddad- Ney 
Maranhão-João Lyra-Meira Fill}o-Man
sueto de Lavor - Wilson /YfaJtins - Moisés 
Abrão- SUvio Name -Mareio Lacerda. 

PARECER N•191, DE 1989 

Da Comissáo de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem n 9 158, de 1989 
(n"' 349/89, na orig"em) do Senhor Presi
dente da Repúbh"ca, que submete à apro
vação do Senado Federal, a proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda de que seja 
a Prefeitura Municipal de Recife - PE 
autorizada a contratar oper(lção de cré
dito no valor correspondente a 2.819.549 
OTNdeCz? 181,61, emmarçode198í', 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil. 

Relator: Senador Ney Maranhão 

Através da presente mensagem, o Senhor 
Presidente da Repóblica propõe, com base em 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, que o Senado Federal, 
nos termos do que dispõe o art 52, inciso 
VII, da Consbluição Federal, autorize a Prefei
tura Municipal de Recife (PE) a contratar ope
ração de crédito no vaJor correspondente a 
2.819.549 OTN, de Cz$ 181,561 em março 
de 1987,junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
SA., este na qualidade de gestor do• Fundo 
de Desenvolvimento Urbano do Nordeste -
Fundwbano. 

As características básicas da operação, nos 
termos do voto DIDIP-87/019 do Banco Cen
tral do Brasil; são as seguintes: 

a) Valor: Cz$ 512.058293;89 (correspon· 
dentes a 2.819.549 OTN em março de 1987); 

b) Prazos: de carência; 24 meses; de amor
tização: 96 meSes; 

c) Encargos: juros de 10% ao ano; Taxa 
de administração de 2% sobre o total do cré
dito e sobre o saldo devedor a cada 6 meses; 

d) Garantia: Quotas do Fundo de Partici
pação dos M.uniciplos; 

Dadas as características da operação, en· 
quadra-se ela nos casos previstos pelo art. 29 

da Resolução n993, de 1976, do Senado Fede
ral, que sJtua como não computáveis dentro
dos limites fJXados pela Resolução n9 62, de 
1975, do Senado Federal, as operações con
tratadas com o Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano, do qual o Fundur· 
bano constitui desdobramento. Além disso o 
processo se acha adequadamente instruído 
nos termos do que dispõe o parágrafo único, 
do art. 29 da Resolução n9 93, supra, se achan-:: 
do acOmpanhado de parecer (w 181/87) do 
Conselho Monetário Nacional e voto favorável 
do Banco Central do Brasil. 

As análises efetuadas pelo Bacen sobre a 
situaÇão de enàMdamento da Prefeitura Muni
cipal do Recife, à lw: das normas estabelecida.J! 
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pelas Resoluções n' 62!15, 93n6 e 64/85 do 
Senado Federal, indicam que- na época em 
que a análise foi efetuada (em 1987)-após 
a realização da operação em tela o município 
passará a exceder levemente aos limites para 
o montante global e dispêndio anual máximo, 
detendo, entretanto, apreciável margem de ca
pacidade de pagamento apurada. 

Não obstante, entendemos que o valor refe
rido na Mensagem n"' 158/89, expresSo em 
indexador (OTN) abolido pela Lei n"' 7.730, 
de 31 de janeiro de 1989 ("Plano Verão"), 
deva ser convertido em BTN, o novo indexador 
oficial, por meio da equação (A • B)/C, onde 
A = defiator de 1.3548, correspondente à va
riação do INPC no mês de janeiro de 1989, 
e C = 1,00, como valor inicial atribuído ao 
Bll'l quando da sua instituição. 

Assim, a vista de tais elementos e conside
rados os relevantes propósitos da operação 
somos favoráveis ao acolhimento da presente 
mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 58, DE !989 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Re
cife (PE) a contratar operação de crédito, 
em cruzados novos, no valor correspon
dente a 23568.936 BTtt}unto ao Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. 

Art. 19 é: a Prefeitura Municipal de Recife 
(PE) autorizada a contratar, nos termos do 
que dispõe o arl 29 da Resolução n9 93, de 
1976, coin a redação dada pela Resolução 
n9 140, de 1985, ambas do Senado Federal, 
operação de crédito, em cruzados novos, em 
valor correspondente a 23.568.936 BTN,junto 
ao Banco de Desenvolvimento Urbano do 
Nordeste - Fundurbano, destinada à execu
ção de projetas de infra-estrutura básica e 
equipamentos comunitários, implantação de 
rede viária urbana e suburbana e recuperação
de alagados para utilização em programas ha
bitacionais. 

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

Sala das Comissões, 14 de setembro de 
1989. -Jorge Bornhausen, Presidente; Ney 
Maranhão, Relator, João Lyra - Meira Filho 
- Mansueto de Lavor - Wilson Martins -
MoisésAbrão- Silvio Name --Márcio útcer
da - Nelson Wedekin - Roberto Campos 
-JamD Haddad 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a Mesa. projetes que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 271, DE 1989 

/'facionalizta a prestação de serviços de 
auditon"a externa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A prestação de serviços de audi

toria contábil externa, ou independente, é pri~ 

vativa a Contadores brasileiros ou a socieda
des proftssionals constituídas pelos mesmos, 
ressalvados os seguintes casos: 

I-quando os serviços sejam prestados a 
entidades estrangeiras ou a suas filiais, agênM 
cias, dependências, subsidiárias ou controla
das; 

II- quando no país de origem do auditor 
estrangeiro, ou da sociedade estrangeira de 
auditoria, inexista impedim!==nto para a presta
ção de serviços de auditoria por brasileiro. 

Parágrafo único. Para efeitos desta lei con
sidera-se estrangeira a sociedade de auditores 
que adote denominação idêntica ou seme
lhante à de entidade com sede no exterior 
ou que dela dependa técnica, financeira ou 
administrativamente. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlflcação 

Nos Estados Unidos da América do Norte, 
e outros países desenvolvidos, a prestação de 
serviços de auditoria independente é restrita 
a profissionais nacionais, em razão do acesso 
que a atividade propicia a variadas informa
ções, rriuitaSdeias fundamentais para a com
petição mercadológica e outras até para a se
gurança nacional. 

No Brasil, infiltraram-se no mercado profis
sional_de auditoria independente, sociedades 
estrangeiras do setor. No início, justificada
mente, para au_ditarem filiai_s ou dependências 
de empresas multiclonais, expandindo-se de
pois para outras importantes empresas brasi
leiras, sendo inclusive privilegiadas com con
tratos cedidos por empresas estatais, sem 
concorrência e facilitando para elas informa
ções vitai_s de conteúdo finan~iro, tecnoló
gico ou operacional. Presentemente, aquelas 
sociedades __ estrangeiras de auditoria preser
vam seus interesses e denominações, median
te contratos ocultos e procedimentos obscu
ros, em dominadas sociedades de auditoria, 
apenas juridicamente brasileiras. 

Toma-se necessário, pois, restringir a ativi
dade de sociedades estrangeiras de auditoria 
para as hipóteses em que sejam contratadas 
por controladores situados no exterior de em
presas que operem no Brasil e para os casos 
de reciprocidade, em que nos países de ori
gem seja permitido o exercido da auditoria 
por brasJ1eiros. 

Não se trata, pelo visto, de xenofobismo 
nem desprezo ao capital e ao know how es
trangeiro, mas de prriteção a informações so
bre empresas brasileiras e à segurança nacio
nal, vulneráveis com auditorias feitas por so
ciedades alienígenas, ou 51,1as controladas de 
dire[to ou de fato. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Louremberg Nunes Rocha. 

(À Comtss§o de 1'\ssuntos Sociais -
competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
I'!• 272, DE 1989 

Toma obrigatória a sssfstênciâ ocUlar 
aos pré-escolares e aos escolares de I 
e Ugraus, nos estabelecimentos das redes 
de ensino público e particular, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decr~ta: 
Arl 19 A assistência ocular aos pré-esco- _ 

lares e aos escolares de I e II graus (primeiro 
e segundo graus) é obrigatória nos estabeleci
mentos das redes de ensino pública e parti
cular. 

Parágrafo único. A assistência ocular de 
que trata este artigo obedecerá às diretrizes 
e metas do Ministério da Saúde. _ 

Art. 29 Todoeducandoserásubmetidoao 
teste de acuidade visual ou equivalente, no 
primeiro ano escolar. 

Art. 3~ O exame realizado por oftalmolo
gista na rede qficial de ensino será gratuito; 
nas escolas particulares seu preço será estabeM 
lecido em percentual do valor fixado pela ~ 
sociação M~dk;a para consulta oftalmológica. 

Art. 49 Será estimulada a produção de 
lentes e _annações para ócuJos de baixo custo. 
dirigida à população carente. 

Art. 59 Esta lei será regulamentada pelo 
Poder Executivo em 9Q (noventa) dias. 

Art. 69 Esta lei_ enlra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 79 RevOgam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O artigo 196 da Constituição da República 
Federativa do Brasi1, de 1988, estabelece que 
a "saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante politicas sociais e econó
micas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos ... " Isto implica fundamen
talmente em considerar a saúde cOiriCfo esta
do normal da pessoa e defende~ esse estado 
de saúde. E é coerente com o fato de que 
os cuidados com a saúde e não apenas com 
a doénça tendem a ser a grande 'meta de justi
ça social. 

No-entanto, a Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS) já estimava, em 1984, a 
existência de 28 milhões de pessoas cegas 
no mundo, sendo que mais da metade teria 
-então a sua visão se tivesse recebido os cuida
dos básicos de assistência ocular. No Brasil, 
a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e_ Estatística (FlBGE), na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicmo (PNAD), em 1981, 
conclui pela existência de 175.352 pessoas 
cegaS- cegueira perceptivel, dos dois olhos, 
ocasionada por problemas visuais ou ausência 
dos globos oculares, representando 0,15% da 
população. Destas pessoas, apenas 5,6% re
ceberam algum tipo de assistência médica. 
Estes dados podem ser dramatizados quando 
se recorda que a cegueira é um fenômeno 
gradual e que esta cegueira sentida e avaliada 
é apenas aquela que atinge o limite crítico. 
Ademais, nos Anais do DI Simp6sio sobre a 
Problemática da Cegueira, promovido pelo 
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Instituto de Saúde de São Paulo - 1976 --
ficoU rcglstrado que: a id::~.dc do início da ce-
gueira está principalmente na primeira década 
de vida e entre 40 e 59 an_os. 

O homem deve viver em equilíbrio com o 
meio ambiente, e as impressões deste prove
nientes são encaminhadas ao sistema nervoso 
central pelos órgãos dos sentidos para serem 
transformados em percepção, proporcionan
do o aprendizado que estabelecerá o equilíbrio 
dinâmico. A visão, em condições normais, 
contribui com 85% ·das impressões levadas 
ao cérebro para a aprendizagem. Defeitos de 
visão náo corrigidos podem ocasionar defi
ciência no aproveitamento escolar, distúrbios 
emocionais e psicológicos, prejuízos no de
senvoMmento da personalidade. O ônus da 
cegueira, pardal ou total, não é, portanto, indi
vidual apenas, mas principalmente social. 

Bem verdade que a higidez da população 
não depende apenas de se colocar serviços 
de saúde ao seu alcance. A saúde decorre 
de decisão pessoal, envolvendo o complexo 
família-sociedade; de acesso ao conhecimen
to científico; de desenvolvimento de atitudes 
favoráveis à saúde; dos meios que permitem 
ao indivíduo a prática dos conhecimentos ad
quiridos. Destarte, a assistência à saúde é uma 
das responsabilidades que não podem ser atri
buídas a um único setor - o de Saúde -
porque-outros lhe devem fornecer apoio e pro
porcionar porta de acesso para o desenvol
vimento e a apHcação das medidas cabiveis. 
Nesse sentido, o setor educação tem impor
tância fundamental: como agência educativa 
que faz parte da comunidade, a escola tem 
a responsabilidade de também participar da 
solução dos problemas afetos à sua clientela. 
Assim, o artigo 208 da Constituição Brasileira 
estipula que o "dever do Estado com a educa
ção será efetivado mediante a garantia de: ... 
~'VH- atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suple
mentares de assistência à saúde." 

A escola consegue manter com a popu
lação wn nível de comunicação e um padrão 
de respostas bastante eficazes. Obtém êxito 
em convocações para ações comunitárias. A 
divulgação de informações pertinentes à saú
de e aos meios pa~ alcançá-la e dos bene
fícios que podem ser conquistados com o me
lhoramento das medidas de higiene, quando 
realizada através da escola, surte efeitos rele
vantes. Evidentemente, um programa de as
sistência ocular aos escolares deve incorporar 
os aspectos de ensino, visando o desenvol
vimento de práticas de saúde relacionadas à 
visão; os aspectos assistenciais às crianças 
com problemas oculares, prevenindo distó.r
bfos fisfcos, emocionais e sociais; os aspectos 
ambientais como iluminação das salas de aula 
e outros. A integração dos setores de saúde 
e educação é imperativa no caso. 

Até a idade escolar, a maioria das deficiên
cias visuais passa despercebida aos pais. As 
atividades desenvolvidas na escola exigem 
maior esforço visual, possibilitando a manifes
tação de problemas visuais ou a identificação 
dos já existentes. É sabido que' 
-o míope limita as atividades e interesses 

para os objetos pr6ximos e evita brincadeiras 
qu~ ~xijam boa visão para long~ ou r?.pirl~ 
locomOção, podendo tomar-se tímido; 
-o hipermétrope recorre à acomodação 

para formar imagem nítida na retina, e a cons
tância deSsa situação pode causar astenopias 
como desconforto_ visual, dor de cabeça, ton
turas, nervosismo, vómitos inexplicáveis, pro
blemas musculares nos olhos; 
-o astigmatismo provoca alteraç~o na vi

são para perto e para longe, podendo causar 
dor de cabeça, sensação de peso, queimação 
e vermelhidão nos olhos, margens palpebrais 
[rrltadas. A criança com astigmatismo mostra 
desinteresse pelas atividades que exijam esforM 
ço prolongado dos órgãos visuais; 
--o olho desviado do estrábico, muitas ve

zes, interrompe a sua função, com prejuízo 
para a acuidade visual, quando não são toma
das providências para tratamento nos primei
ros anos de vida. É. um problema que pode 
ser detectado no início e que, se não for corri
gido, pode tomar-se definitivo e irreversível. 

Além disSo:-Qfande número de acidentes 
oculares ocorre entre escolares, durante as 
recreações e brincadeiras. E é preciso ter pre
sente que mesmo pequenos ferimentos são 
potencialmente perigosos para os olhos. 

Por outro lado, impõe-se a lembrança de 
que as crianças em torno de 6 anos de idade 
são geralmente hipermétropes, devido ao de
senvolvimento parcial de seus olhos. Essa hi
permetropia fisiológica será ultrapassada em 
um ou dois anos, mas é importante que os 
agentes escolares estejam cientes dela para 
evitar atividades prolongadas que exijam 
maior esforço visual, como a leitura de tipos 
pequenos. 

Do ponto de vista de saúde pública, é muito 
dispendioso e mesmo inexeqüível, pela falta 
de recurSos especializados, a investigação de 
problemas oculares em crianças, por oftalmo
logistas, em exame d~ massa. O e~pecialista 
deve tra~alhar num grau mais alto de compe
tência, ciValiariào e corrigindo problemas. Des
ta maneira, a solução que vem sendo proposta 
é a aplicação de triagem oftalmológica por 
pessoal não-médico, treinado e superVisiona
do, que pode ser o próprio professor. A aplica
ção de teste de acuidade visual e a observação 
de sinais e sintomas indicativos de problemas, 
pe!o professor, em cla"Sse, apresentam·se co
mo as formas mais aconselháveis para a de
tecçãO de problemas visuais, considerando a 
realidade de nosso meio. 

Erri maio de 1985, no transcurso da VI Jor
nada Provincial de Oftalmologia de Qudad de 
La Havana, em uma Mesa Redonda sobre as 
idades em que as criaJlças devem ser exami
nadas pelo oftalmologista, se concluiu que, 
na fase escolar, é fundamental a yerificaç:ão 
da acuidade visual. 

A diffiinulção da ã"cuidade visual pode indi
car. 

-que existe uma enfermidade do olho ca
paz de produzir cegueira (por exemplo, a cata
rata, o tracoma, o glaucoma}; 

-que existe uma enfermidade generaliza
da que pode por a vida em perigo (por exem
plo, o diabete); 

-que existe uma alteração no cérebro ca
~7. rfe produzir cegueira ou mo~ (por ~m
plo, um tumor); 

-que existe um defeito de refração ocular 
que não produz nem cegueira nem morte mas 
reduz a eficiência no funcionamento normal 
da pessoa (por exemplo, a miopia, hiperrne
tropia, o astigmatismo). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a acuidade visual é o melhor indicador 
da função visual, e a aplicação desse teste 
não requer treinamento prolongado dos exa
minadores, nem grande esforço para obter 
a cooperação ou a compreensão dos pacien
tes, nem requer o uso de equipamentos sofisti
cados. Sua reallzação é indicada como pré--re
qt.rlsito para encaminhamento ao exame oftal
mológico. Desta maneira, se minimiza o custo 
de um programa essencial que, de outra for
ma. seria inexeqüível. O artigo 212 da Consti
tuição Brasileira, no seu parágrafo quarto, es
tabelece: "os programas suplementares de ali
mentação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VIl, serão, financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçam~ntários". 

O Ministério da Saúde começou a implantar 
este ano o Programa Nacional de Saúde Ocu
lar e Prevenção da Cegueira, assinado, entre 
outras personalidades, pelo Dr. Hilton Rocha, 
e com todas as condições para obter pleno 
êxito. A Fundação Educacional do _Distrito Fe
deral tem um programa similar em execução 
e vem, recentemente, desenvolvendo esforços 
para a fabricação de óculos de baixo custo· 
dirigida à população carente, atendida no pro
grama; São Paulo c_onta com experiência de 
alguns anos já de sucesso em programas se
melhantes. As iniciativas aí estão e é preciso 
apoiá-las e usá-las em beneficio da população. 

A prevenção da cegueira é uma questão 
de justiça social. A importância económica e 
social deste Projeto é, portanto, iniludível, e 
a sua exeqüibilidade é comprovada. É uma 
imposição do próprio desenvoMmento do 
Pais. 

Sala das Sessões; 14 de setembro de 1989. 
-Sena_ dor Lou_remberg Nunes Rocha. 

(À Comissão de AsSuntos Sociais ~ 
competência terminativa.) · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 273, DE 1989 

Estabelece restrições 8 ocupação dos 
cargos de Presidente e Dlretor do Banco 
Centr<Jl e dá ouúas providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 19 Constitui crime de responsabilida

de a indicação, para cargos de Presidente e 
Diretor do Banco Central, de: 

1-banqueiros; . 
n-presidentes ou diretores de corretoras 

ou empresas congêneres, que atuem no mer
cado fmanceiro; 

lll- detentores, nos 24 (vinte e quatro) me
ses anteriores à posse, do controle acionário 
de empresas do mercado financeiro. 

Parágrafo único. A proibição de que trata 
este artigo estende-se ao cônjuge, campa-
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nheiro, parentes consangüíneos ou afins, até 
o segundo grau, ou, por adoção, de presi
dentes, proprietários ou detentores do con
trole acionário de empresas fmanceiras ou 
congéneres. 

Art. 2~ A omissão, pelo indicado, de con
dição impeditiva, constitui infração penal, ca
bendo a todo cidadão que dela tiver conheci
mento comunicá-la à autoridade judicial. 

Pena- Destttulção do cargo e impedimen
to, por 2 (dois) anos, de ser indicado para 
o mesmo ou para outro cargo ou função pú
blica. 

Art. 3o É da competência dos Ju(zes F~ 
derais conhecer e decidír sobre as comuni· 
cações de impedimento, até 15 (quinze) dias 
após seu recebimento. 

Art. 4~ Acomunicaçãoseráinstruídacom 
todos os elementos de prova, inclusive rol de 
testemunhas, se for o caso, no máximo de 
4 (quatro). 

Parágrafo único. As testemunhas arrola
das pelo denunciante comparecerão a Jurzo 
independentemente de intimação. 

Art. 59 Conceder-se-á ao denunciado am
pla defesa. 

Art. 69 Constitui crime a denunciação ca
luniosa de impedimento. 

Parágrafo único. O Juiz arbitrará, nos 
mesmos autos, a pena a ser aplicada, obser
vadas a má-fé e o interes;se do ~enunciante. _ 

Pena- Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) 
meses e reparação pecuniária de 10 (dez) a 
20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente no 
Pãis. 

Art. 79 Havendo recursos, serão julgados 
pelo Tnbunal Regional Federal do Estado on
de foi apresentada a comunicação de impedi
mento e, na falta desse, pelo Superior Tribunal 
de Justiça. 

Art & Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
Nos últimos tempos, gestores dos negócios 

públicos, no nosso País, têm confundido com 
estes seus interesses particulares. Ao adota
rem conduta dia,metrafmente oposta ao da
mar da sociedade, por moralização da res 

· publlca, dirigentes financeiros têm (:riado ex
cepcionalidades escandalosas e verdadeiros 
trustes familiares que, necessariamente, resva
lam para as páginas policiais. 

Campeiam assim a igno~la e o desca
labro financeiro. As desvalorizações monetá
rias são objeto de suspeita, pelo povo, que 
as vê com cautelas face à história recente, 
pois mais parecem atender aos negócios pes
soais de alguns dos gestores financeiros que 
ao próprio interesse público. 

Há casos dos que se locupletam por sabe
rem, de véspera, sobre as medidas que serão 
adotadas nas fmanças do País, no dia seguinte. 
Outros, adotando tais medidas em proveito 
próprio, através de empresas da família, repas
sam a estas as informações necessárias à to
mada de decisõeS. 

O resultado ê que se amontoam as riquezas 
.particulares construídas sobre os escândalos 

e os privilégios. em detrimento dos que acredi
t.aJn na honradez, no b"aba.lho e no comlfvio 
social honesto. 

A razão deste projeto de lei é, portanto, a 
de tentar impedir que se tomem rotina a iniqüi
dade financeira e o enriquecimento ilícito por 
quem assume deveres de probidade na gestão 
dos interesses públicos. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- competêncía tenninativa.) 

PROJETO DE LEI 
N•274, DE 1989 

Autorização para o Poder Executivo 
críar a Escola Técnica Federal de Ca
choeiro de ltapemirim, Estado do Espúfto 
Santo. 

O CongressO Nacional de~reta: _ 
Art. 19 O Poder Executivo é autorizado a 

criar a Escola Técnica Federal de Cachoeiro 
de ltapemirim, Estado do Espírito Sahto. 

Art 29 Caberá à Escola Técnica Federal 
de Cachoeiro de Itapemírim, no Estado do 
Espírito Santo, manter cursos de nível médio 
e profissionalizante, que serão definidos pelo 
Ministério da Educação, com o· objetivo de 
formar técnicos, destinados ao atendimento 
às necessidades sódo-ecónômícas da região. 

Art. 39 O estabelecimento de ensino refe
rido nesta lei, será instalado imediatamente 
após a inclusão, no Orçarnerlto da União, das 
dotações necessárias .. 

Art 49 Esta lei entra em viQor com a sua 
publicação. 

Art. 59 Ficam revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Localizado no sul do Espírito Santo, Ca
choeiro de ltapemirim é um dos municípios 
mais ünportantes do Estado, com um mer
cado de trabalho que, a cada dia, se avoluma. 
Entretanto, em face desse crescimento, torna
se necessária a exparisão do processo de pre
paração de profissiohais, o que somente será 
possível, não apenas com a melhoria, mas, 
também, com o aumento da rede de ensino 
de 29 grau. 

A preparação da mão-de-obra, desta forma, 
não acompanha o ritmo de oferta de emprego, 
não apenas em Cachoeiro de Itapemirim, mas, 
também, nos municípios vizinhos. Daí, tomar
se urgente a criação de um educandârio espe
cializado, como a Escola Técnica Federal de 
Ca<:hoeiro de ltapemirim, um antigo sonho 
de sua população e, mais do que isso, uma 
necessidade para a região sul do Estado. 

O surgimento da Escola Técnica Federal 
de Cachoeiro de ltapemirtm será, ao mesmo 
tempo, uinã outra alternativa, para aqueles 
que buscam o caminho dos cursos superiores, 
hoje tão congestionado em nosso País. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Gerson Camitta .. 

Vi ComiSsão de Educaçiío --decisão 
tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 275, DE 1989 

Regulamenta o Inciso LXXVU do art 5r 
da Constftw'ção, estabelecencfo a gratuf
dade de custas judiciafs das ações de ba
beas corpus e habeas data. 

O Congresso Nadonal decreta: _ 
Art. 19 São isentas de custas jucJJciais as 

_ãções de hibrias COrpus e habeas data esten
-dendo-se essa gratuidade aos demais atos ne
cessários ao exercício da cidadania. 

Art. 2~ Consideram-se como atas nec_es~ 
sários ao exercício da c:idadania: 

l-os que di4.em_ respeito ao alistq.rnento 
militar e eleitoral; 

n-os pedidos de info~mações aos órgãos 
públicos, ~a administração direta e indireta, 
federal,_e&tadl,lat _e municipal, objetivando a 
instrução de defesa ou a denúncia de irregula
ridades administrativas; 

m-as ações de jmpugnação de mandato 
eletivo por abuso do poder económico, cor
rupção ou fraude; 

IV-quaisquer requerimentos que visem a 
garantias individuais e_ a defesa do interess_e 
púbUco. 

Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlftcação 

A regulamentação desse preceito cQnstitu
cional vai de encontra aos mais amplos direi
tos da cidadania.. ao facilitar o acesso aos inS~ 
trumentos capazes de garantir a defesa, a liber
dade, a fiscalização das atividades adminis
trativas e a sua própria segurança. 

No artigo 59, do Capítulo dos Direitos~ De
veres Individuais e Coletivos a Constituição de
mocraticamente garante aos cidadãos a iQual
dade perante a le~ sem distinção de qualquer 
natureza, mas para que esta igualdade possa 
ser de fato efetivada é necessário que se derru
be a barreira da discriminação de ordem finan
ceira, que geralmente funciona como impedi
mento ao seu exercício. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Iram Saraiva. -

(A Comissão de Constituiç9o, Justiça 
e Gdadania - decisão terminafft(a.} _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 276, DE 1989 

Dis~_ sobre a destinação das multas 
e indenizações decOrrentes de dano$ ão 
melo ambiente. 

O Congresso Nacional_decreta: 
Art. 19 Quando impostas por autoridades

federais, as multas decorrentes de infração à 
legislação relatiy_a ao meio ambjente consti
tuirão recursos do Fundo Naciona1_de Meio 
Ambiente (Lei n 9 7.797, de 10 de julho de 
1989). 

Art .29 Constituirão, também, recursos do 
Fundo Nacional de Meio Ambiente as indeni
zações provenientes de dano ao mefo amDign-
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te, se, por sentença judicial, não forem especi
ficamente destinadas ao lesado. 

Art 39 Os recursos de que tratam os arts. 
19 e 29 serão utilizados, obrigatoriamente, na 
restauração dos próprios locais atingidos, s_e 
for o caso. 

Art. 49 Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios disporão sobre a destinação das 
mu1tas aplicadas nos limites de sua compe
tência, observado o prescrito no artigo ante· 
rior. 

M 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Art. 6<> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Lei n• 7.797. de 10 de julho de 1989, 
que cria o FUndo Nadonal de Meio Ambiente, 
não explicita a destinação das multas e indeni· 
zações decorrentes de danos ao meio am
biente. 

No art. 2<>, indso IV, no entanto, declara que 
constituirão recursos do Fundo, além doses
pecificados nos incisos I a Ill, "outros, destina
dos por ler'. 

O projeto ora apresentado viS2!1, exatamente, 
a preencher essa lacuna, disciplinando a utili
zação de tais recursos. 

Seu comando principal reside na obrigato
riedade de empregá-los na restauração dos 
locais atingidos, quando for o caso. E é cOe
rente que assim o seja. Nada mais natural 
que o produto arrecadado siJW. de fonte de 
recursos para reparação do agravo feito à na
tureza. 

O projeto é cauteloso ao discriminar as vá
rias hipóteses possíVeis, em termos de sua 
aplicação, quer nos nfveis federal, estadual e 
municipal, quer no que tange à distinção _entre 
multas e indenizações. Como sabido, estas 
podem referir-se ao patrimônio particular de 
pessoa eventualmente lesada, como ao patri
mônio público, em forma de interesse difuso. 

Por outro lado, em se tratando de matéria 
de competência constitucionalmente comum, 
o art. 49, à guisa de norma geral, estabele_ce 
diretriz a ser nadonalmente adotada pelos Es
tados, Distrito Federal e Municípios. 

Este o projeto que ofereço à Augusta consi
deração de meus Pares, confiando em sua 
aprovação; 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Marcc ftfaciel 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989 

Cria o Funáo Nacional de Melo Am
biente e dá outras providências. 

O Presidente da Repúbl!ca, 
Faço saber que o CongressO Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 Ffca instituído O Fundo Nacional 

de Meio Ambiente, com o objetivo de desen
volver os projetes que visem ao uso racional 
e sustentável de recursos nabJrais, incluindo 

a manutenção, melhoria ou recuperação da 
qualidade ambiental no sentido de elevar a 
qua1idade de vida da população braslleira. 

M -29 ConStituirão recursos do Fundo 
Nadonal de Meio Ambiente de que trata o 
art. )9 desta lei: 
I~ dotações orçamentárias da União; 
II_- n~cursos resultantes de doações, con

tribuições em dinheiro, valores, bens móveis 
e imóveis, que venha a reCeber de pessoas 
fisiças e jurídicas; 
-m- redimerrtos de qualquer natureza, que 

venha a auferir como remuneração decorrente 
de aplicações do seu património; 

IV-outros, destinados por lei. 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurí

dicas que fizerem doações ao Fundo Nacional 
de Meio Ambiente gozarão dos beneffcios da 
Lei I1'1 7 .505, de 2 de julho de 1986, conforme 
se dispuser em regulamento. 

Art. 39 Os recursos do Fundo Nadonal de 
Meio Ambiente deverão ser aplicados através 
de órgãos públicos dos níveis federal, estadual 
e municipal_ ou de entidades privadas cujos 
objetivos estejam em çonsonâocia com os ob
jetfvos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
desde que não possuam, as referidas entida
des, fms lucrativos. 

Art. 49 O Fundo Nacional de Melo Am
biente é administrado pela Secretaria de Pla
nejamento e Coordenação da Presidência da 
República- Seplan-PR, e pelo Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
RenováveiS -lbama, de acordo_ com as dire
trizes estabelecidas pelo lbama, respeitadas as 
atnbulções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente Conama. 

M 5? Serão consideradas prioritárias as 
aplicações de recursos financeiros de que trata 
esta lei, em projetas nas seguintes áreas: 
1-unidades de conservação; 
n-pesquisa e desenvolvimento tec:nol6gi-

co; 
UI- educação ambiental; 
IV- manejo e extensão florestal; 
V-Pesenvolvimento institucional; 
VI- controle ambiental; 
VIl- aproveitamento económico racional e 

sustentável da flora e fauna nativas. 
§ 19 Os programas serão periodicamente 

_revistos, de acordo com os princípios e dire· 
triz.es da política nacional de meio ambiente. 
devendo ser anualmente submetidos ao Con· 
gresso Nacional. 

. §. 29 Sem -prejuízo das ações em" âmbito 
nacional, será dada prioridade aos projetas 
que tenham sua área de atuação na Amazônia 
Legal. 

_Ar{ 69 Dentro de 90 (noventa) dias, a con
tar da data da publicação desta lei, a Secretaria 
de Planejamento e Coordenação da Presidên
cia da República - Seplan-PR e o fnstituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu
rais Renováveis -:- lbama regulamentarão o_ 
Fundo Nacional de Meio Ambiente, ftXando 
as normas para a obtenção e distribuição de 
recursos, assirri comO_ as diietril:es e os crité
rios para sua aplicação. 

Art 79 Esta lel entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 81 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 1 O de julho de 1989; I 68? da ln de~ 
pendência e I O 19 da República. -JOSÉ S4R
NEY ~.Maílson Ferreira da fióbiega -JoBo 
,IJves Filho- Jqio_&_tista de Abreu- Ru
bens Bayma Denys. 

(À Comissão de Assuntos SociaiS -
decisão terminativa.) 

O SR. P.RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões_ competentes. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido _o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 483, DE 1989 

Brasília, 14 de setembro de 1989 
Senhor Presidente: 
Requeiro a V. Ex'-, nos termos do art. 210 

do Regimento Interno, a transcrição no Diário 
do Congresso Nadonal da matéria anexa, 
intitulada Análise Critica do Projeto de Consti
tuição do Estado de Rondônía 

Nesta oportunidade, reitero a V. Exl' protes
tos da mais elevada estima e distinta conside
ração. -Senador Odadr Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-De acordo com o art. 210 dO Regimento 
Interno, o requerimento lido será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que 
a Comissão Diretora aprovou, em reurúão de 
6 do -corrente, o Requerimento n9 450, de 
1989, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 
solicitando informações ao Ministério da Fa
zenda, relativas ao Incra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Na presente sessão terminou o prazo para 
apresentação de emendas as seguintes rna-
téri~ - ·-

- Projeto de Lei do Senado n~ 258, de 
1989, de inidativa da Comissão Diret6ra, que 
dispõe sobre a utilização, pelo Governo do 
Distrito Federal, dos órgãos de segurança pú
blica de que trata o § 49 do art. 32 da Consti
tuição Federal; 

-Projeto. de Lei do Senado n~ 259, de 
1989, de inidativa da Comissão Di~:etora, que 
regula o direito de acesso a informações e 
disdplina o rito processual do habeas data; 
e 

- Projeto de Lei do Senado n9 260, de 
1989, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
dispõe sobre a demarcação das terras tradicío
nalmente ocupadas pelos índios, e dá outras 
providências. . 
- Aos projetas não foram ofereddas emen

das. 
De acordo com o disposto no Regimento 

Interno, as matérias serão despachadas à Co-
missão de Constituição, Justiça e Odadania. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lou
rtval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, regressando a Brasí
lia, depois de wna rápida viagem ao exterior, 
tomei conhecimento das dedarações formu
ladas pelo candidato do PDT à Presidência 
da República, o ex-Governador do Rio Grande 
do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, 
a propósito da construção da Ferrovia Nor
te-Sul. 

A indiscutfvel importância desse depoimen· 
to sobre a Ferrovia Norte-Sul, magno em
preendimento que alguns jornalistas, empre
sários e políticos descrentes e pessimistas ten
taram inviabilizar, através de críticas apressa
das, absolutamente destituídas de fundamen
to, deve ser ressaltada, porquanto aquelas 
menddnadas declarações foram proferidas 
por um notório adversário político do Presi
dente José Samey. 

Convém assinalar que a Ferrovia Norte-Sul, 
tendo recebido irrestrito apoio do ex-Gover
nador Leonel Brizola - em discursos profe· 
ridos em comício na região Sul do Maranhão, 
realizados no dia 22 de agosto passado -
deve ser considerada como uma das mais 
importantes e decisivas iniciativas - disse o 
ex-Governador Leonel Brizola -do Presiden· 
te José Samey em benefício do desenvolvi
mento auto-sustentado, do bem-estar da po
pulação da tmidade da Nação brasileira e da 
recuperação do Setor FerrOviário Nacional, 
praticamente soterrado pela predominância 
do rodoviarismo no Brasil. 

Os pronunciamentos do candidato do PDT 
em relação às suas metas de Governo, na 
hipótese de ser eleito nas próximas eleições 
perante os seus correligionádos, tanto em Im
peratriz quanto em Balsas, na região tqcantina, 
além das promessas de conclusão da Ferrovia 
Norte-Sul, incluíram, também, a proposta de 
instalação, ao longo da estrada, de 200 centros 
urbanos, dotados de pequenas e médias pro
priedades, para desenvolvimento das poten
cia1idades agrí~olas da região. 

Entendo, por conseguinte, que se impõe, 
pelo seu significado e oportunidade, o registro 
das declarações do ex-Governador Leonel Bri
zola, as quaís contribuirão, sem dúvida, para 
anular e sepultar, definitivamente, as mano
bras de sabotagem, ressentimentos e compor· 
tamentos irracionais dos velhos~ conhecidos 
inimigos de quaisquer investimentos de vulto 
geradores de riquezas que venham beneficiar 
o Nordeste e o Norte do Brasil. 

Sobre o assunto, cumpro o dever de relem
brar o pronunciamento que proferi, da tribuna 
do Senado Federal, em 19 de novembro de 
1987, sobre a patriótica decisão do Presidente 
José Samey ao promover a realização da Fer
rovia Norte-Sul e o que proferi no dia 14 de 
abril do corrente ano, referente à inauguração 
do 1 ~ trecho de cem quilómetros da Ferrovia 
Norte-Sul, em 7 de abril, da qual tive a satisfa
ção de participar. 

Eram estas·, Sr. Presidente, as declarações 
que desejava fazer ao Seiladõ, ao regressar 
de viagem ao exterior, onde vi um adversário 
do Presidente José Samey apoiar uma obra 
dessa magnitude. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Anto
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTONIO UIIZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs; S'eiiadores, recentemente tiv(. 
oportunidade de receber um expediente do 
Conselho Federal de Biomedicina, contendo 
criti<:as severas a:o sistema Unificado e Des
centralizado de Saúde SUDS, implantado no 
País há cerca de dois anos. 

As criticas ao SUDS têm sido muito freqüen
tes na imprensa nacional e abrangem aspec
tos práticos e doutrinários. Em relação aos 
primeiros, as maiores acusações são referen
tes ao desvio e ao mau uso das verbas, ao 
atraso na sua liberação antes dos Estados, 
ao manejo politico dos recursos pelos Estados 
para repasse aos· municípios e, ainda, à redu
ção da participação financeira de Estados e 
municípios no custeio dos serviços de saúde. 

Doutrinariamente, as críticas são no sentido 
de que a proposta é estatizante, sacrificando 
oS serviços privados contratados, quer no" que 
diz respeito à baixa remuneração dos procedi
mentos executados, quer no que tange ao 
atraso nos pagamentos. 

Senhor Presidente, Srs. Senadores, _encon
tra-se em tramhaç_ão neste Congresso projeto 
de lei do Executivo regulamentando a Carta 
Magna na questão da saúde. Teremos oportu
nidade de debater amplamente o problema, 
orientados pelos princípios constitucionais 
que consagram a assistência à saúde como 
wn direito da população e um dever do Esta
do, com ênfase para os serviços_ públicos, 
complementados pela iniciativa privada con
tratada. Constitucionalmente a saúde é enten
dida como resultado de políticas sociais e eco
nómicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni
versal e igualitário às açóes e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (art. 
196). São ainda diretriz~s constitucionais a or
ganização de um sistema único descentrali
zado, com direçáo centralizada em cada nível 
de governo, incluindo a participação da comu
nidade e o atendimento integral da população. _ 

De maneira sábia, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, os Constituintes consideraram a assis
tência à saúde como relevância pílblica. De . 
fato, a atenção à saúde não é um mero serviço 
sujeito às leis de mercado, pois a capacidade 
de compra é inversamente proporcional a sua 
necessidade: em geral, quem mais dela neces
sita menos condições tem de se servir dela 
no livre mercado. Por outro lado, a iniciativa. 
privada não foi abolida, nem deveria sê-lo, pe
los ilustres ConstittJ_intes. Foi, sim, devidamen
te respeitada e deixada disponível para os que 
dela desejam utilizar-se e tenham recursos pa
ra tal. O investimento prioritário fof atrtbuído, 
de forma correta, ao setor público, a fim de 
que pudessem ser atendidas as necessidades 

básicas de saúde da grande maioria _f}a nossa 
população. 

Assim,. o sistema único de saúde, a ser proxi
mamente regulamentado por este Congresso, 
deve alocar recursos suficientes ao setor públi
co, a fim de que ele disponha dos melas ne
cessários e suficientes para cumprir sua mis
são constitucional. 

Antecedendo, porém, a criação deste novo 
sistema de saúde, tivemos, nestes últimos dois 
a três anos, a implantação e o desenvolvimen
to do assim chamado SGDS- Sistema Gnifi
cado e Descentralizado de Saúde. Conside-
rado como uma pr~paração par~_o novo siste
ma previsto na Constituição e ·como urna es
tratégia da racionalização das ações de saúde, 
o SUDS tem sido, infelizmente, desvirtuado 
e desacreditado pelas próprias instituições do 
Governo. 

É preciso que estejamos atentos aos proble
mas enfrentados pelo SUDS, a flm de prepa
rarmos o caminho correto e desejado do futu
ro sistema único de saúde. E quais são estes 
problemas, Sr. Presidente, Srs. Senadores? 
Sem dúvida a imprensa tem cotldiaiiamente 
chamado a· atenção para o uso inadequado 
dos recursos federais por diversos Estados e 
municípios. A probidade e a competência de
vem reger as mentes e os espíritos de nossos 
dirigentes na administração desses recursos, 
urna vez que, além de insuficientes, são corroí
dos pela inflação, quando não são liberados 
com atraso de até três meses. Não podemos 
desperdiçar tais recursos, país, além de não 
nos pertencerem, sua principal fonte está na 
contribuição dos trabalhadores e empresários 
à Previdência Social. No orçamento do Inamps 
para o corrente ano havia cerca de cinco bi
lhões de dólares a serem ·distribuídos entre 
Estados e municípios. Pouca coisa foi desti
nada a investimentos na recuperação e am
pliação de hospitais e centros de saúde públi
cos. A maior parte, ou a sua quase totalidade, 
tem sido destinada ao custeio das atividades, 
de forma, porém, a suscitar dúvidas quanto 
a sua correta utilização por alguns Estados, 
segundo denúncias da imprensa anexadas ao 
expediente recebido do Conselho Feçleral de 
Biomedlcina a que me referi no início~deste 
pronunciamento. 

Outi"õ problema a ser enfrentado pelos que 
desejam Implantar um sistema de saúde eficaz 
e eficiente, direcionado prioritariamente para 
o ateru:limento das necessidades de saúde da 
maioria da população brasileira, é o cliente-
lismo reinante tradicionalmente nesta área. A 
alma dos serviços de saúde_ são as pessoas 
que nele trabalham. ProflSSÍonais competen
tes precisam, país, ser recrutados para os ser~ 
viços de saúde dos Estados, utilizando-se para 
isso do concurso, única forma de ingresso 
no serviço público prevista na nova Carta. Não 
deve haver outra via de recrutamento, para 
que se evite qualquer tipo de apadrinhamento. 
A política de recursos humanos para o setor 
público, particularmente na área de saúde, de
ve orientar-se ainda para a garantia de salários 
dignos; perspectiva de carreira e atualização 
profissional periódica. Assim, as três esferas 
de governo podem exigir dedicação e produti-. 
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vidade de seus profissionais·. Podem ainda exi~ 
gir resultados dos programas em desenvol
vimento, impacto epidemiológico benéfico no 
controle de doenças evitáveis, que, infelizmen
te, ainda grassam no País, como a tuberculose, 
a hanseniase, a malária, a doença de Chagas, 
a esquistossomose, dentre outras. 

cOmpete a nós, Congressistas, discutir e 
votar, o mais breve possível, a Lei Orgânica 
da Seguridade Social, que inclui a regulamen
tação da saúde, da Previdência e da Assis
tência Sodal. Oxalá possamos elaborá-la da 
forma mais adequada às necessidades da nos
sa população! 

Compete aos governos federal, estadual e 
municipal implantar desde jâ práticas de ge
renciamento integras, probas, competentes, 
eficazes e eficientes, no setor público, em ge
rW, e na área de saúde, em particular. E nós 
precisamos estar sempre atentos e vigaantes, 
a fim de prontamente detectar, denunciar e 
corrigir os desvios que irão surgir ao longo 
do percurso. 

Ã realidade sanitária do País, infelizmente, 
é dramática. CoeXistem problemas de países 
desenvolvidos e de países subdesenvolvidos. 
A vidência urbana, os acidentes de trânsito, 
do trabalho, as doenças profissionais e as 
doenças crônlco~degenerativas estão ao lado 
de grandes endemias como a malária, a doen~ 
ça de Cha.gas, a esquistossomose, a tubercu
lose e a hanseníase. 

Políticas económicas e sociais que promo
vam o desenvolvimento com justiça social de
vem ser implantadas para impedir a recessão 
e o descontrole económico~ que repercutem 
na saúde da maioria da população. A implan
tação, a organização e o f~;.mc_ion;;Iroento de 
um slstema nacional de saúde que ofereça 
serviços a maior parte da sociedade carent.e 
de saúde e carregada de doenças não é um 
gasto, é um investimento no futuro desta Na
ção. Um povo sadio trabalha mais, produz 
mais e desfruta de uma vida mais digna. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão, que falará como lider. 

O SR. NEY MARA!'IHAO (PMDB- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - ~· Presidente, Srs. Senadores, 
as falsas vestais de agora terão que aparecer, 
sem retoques, perante a opinião pública, ao 
defender seus casuismos, impingindo modifi
cações à Lei n9 7.773, alterando a cédula elei
toral. ficou aprovado na Câmara dos Depu
tados o Projeto de Lei n9 3.121, liberando a 
utilização da cédula mista. Os que votaram 
contra alegaram que o projeto contraria a 
Constituição. Mas o presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e Redação da Çâma
ra diz que tal alegação não tem base jwidica. 

Seja qual for a plegação, Sr. Presidente, a 
cédula mista vai dificultar o voto dos analfa
betos. O que se fez, Sr. Presidente, foi a aprova
)áo de uma indecência. Aqueles que crêem 

que o crime compensa estão corrigindo a mira 
de suas armas de modo a atingi!- o alvo. Todos 
nós sabemos que o alvo dos defensores dos 
casulsmos tão condenados na época do mili~ 
t;1rismo ~ q líder das pesquisas das intenções 
do voto dos eleitores. 
_ Chamo a atenção desta Casa,. Sr. Presiden
te, para o projeto que foi ontem aprovado na 
Câmara dos Deputados. É um projeto lamen
tável que fere n_ão apenas uma certa candida
tur~. ora a preferida das pesqu[sas, mas pre
tende imiscuir-se nas campanhas eleitorais. 
Imiscuir-se nas campanhas eleitorais, retiran
do dos CéiDdidatQs a con_diçao de conduzi-las 
e submetendo até mesmo os programas de 
governo da campanha a inédito crivo _inqui
shorial. 

Consagrada essa censurct nenhuma base 
subsistir~ para evitar que o. abuso se estenda 
a tudo que pareça convenien_te aos poderosos 
do dia e a seus serviça[s prestimosos. 

Sr. ~residente e Srs. Senadores, a modifi
cação da cédula é golpe contra as regras do 
jogo já postas em prática nesta sucessão presi
dencial. Nos anos 50, esta mesma gente quis 
impedir a posse de Getúlio Vargas. Em 1955, 
voltaram a tentar impedir a posse do grande 
Presidente Juscelino _Kubitschek, ocasião em 
que foi necessário nossas Forças Armadas in
tervirem! tendo à frente o General Henrique 
Teixeira Lott, evitando que se escamoteasse 
a vonta.Qe popular. P!Z a campanha em Per
nambuco da chamada chapaJan-Jan, ou seja, 
J~o e_Jango. Sete meses após tomar posse, 
Jânio Quadros renunciou, alegando pressões 
de forças ocultas que até hoje ele não disse 
qUais eram. Na realidade, o renunciante queria 
pura e simplesmente dar um golpe de estado. 
En'õu apenas quanto ao local escolhido para 
a renúncia. Caso a tivesse concretizado no 
Rio de Janeiro ou em São Paulo, o golpe teria 
sido perfeito. Ele representaria a sua força, 
e, com a ajuda da mobilização popular, que 
seria fácil conseguir nessas duas capitais, re
tornaria e fecharia o Congresso. Talvez, poste
riormente, marcasse novas eleições parla
mentares para tentar ter maioria no Congres
so, o que na época não possuia. Depois desta 
tempestiva renúncia, o drama do povo brasi
leiro recrudE$Ceu. A!$ Forças Armadas tenta
ram impedir a posse do presidente Goulart. 

A bancada da oposição, a chamada ''Banda 
de Música da UDN", comandada pelo Depu
tado Carlos l.,..acerda, junto com os ministros 
militares, fizeram tudo para evitar a posse do 
eleito, e no final acertaram mais um arranjo: 
inventaram um regime parlamentarista híbri
do que durou pouco mais de um ano. Após 
o plebiscito que rejeitou por imensa maioria 
o regime parlamentarista, veio o golpe militar 
de 1964, mergulhando o Brasil no regime au
toritário. Agora, quase 30. anos após, o povo 
brasileiro irá escolher um- novo presidente. E 
como nos outros ePisódios Jã citadOs, voltam 
também ·as aves agourentas, as raposas que 
todo o povo brasileiro já conhece, tentando, 
mais uma vez, dar um golpe rasteiro na Consti· 
hlição, querendo mudar as regras do jogo elei
toral. 

Desejam introduzir, na Lei n~' 7.773, inova
ções, casuísmo_s_ que o povo brasileiro não 
mais aceita. 

Assim sendo, Sr. Presid~nte, Srs. Senado
res, tenho cer:t~a absoluta que caso esses 
líderes de pés de barro na Câmara consigam 
o apoio da maioria dos Deputados para mais 
esta escamoteação das regras do jogo da su
cessão presidencial, o que não ac::redito, o Se
nado da RepúbUca, que é o poder moderador 
da nação brasileira, irá barrar-esta tentativa 
de escamoteação da vontade popular; tenta
tiva esta que s6 tem um interesse; burlar a 
Lei n~' 7.773, prejudicando a candidatura _do 
Governador de Alagoas, Fe_mando Collor_de 
Mello. 

Termino estas minhas considerações, aler
tando o Senado da República de que a história 
irá se repetir. Em 1955, peta forças das armas, 
o exército evitou a escamoteação da vontade 
popular, dando posse ao Presidente:, que velo 
a tomar~se grande estadista, Juscelino Kubits
chek. 

O Sr. Gomes Carvalho- Pennite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito 
prazer. 

O Sr. Gomes Carvalho- Quero me sOli
darizar com V. Ex", nobre Senador. Ney Mara
nhão, porque já imaginávamos que o casuís
mo estivesse banido deste País. Lamentavel
mente, quando deveremos _ter _no ar a midia 
eletrôn_i_ca levando a palavra livre, democrática 
de todos os candidatos. na Câmara dos_Depu
tadcs, aprova~se um projeto que consaUda, 
mais uma vez, aquilo que já conh_ecl.amos de 
períodos discricionários. tais quais o casuísnlo 
com a cédula eleitoral. Por isso. acho que V. 
EX-, em boa hora, traz o problema à reJiexãO 
desta Casa, que é o poder moderador da Re
pública, para que possamos refletir, e quando 
VOtarmos, se votannos, escolhe-rmos aquilo 
que melhor consulte os interesses da demo
cracia. Parabéns a V. Ex' que traz, no momento 
oportuno, essas considerações. 

O SR. NEY MARAI'!HÃO -Agradeço 
o aparte de V. Ex' que vem ao encontro da 
vontade popular. O povo brasileiro, tenho cer
teza. no dia 15 de novembro, irá escolher livre
mente o seu Presidente, e o Senado da Repú
blic:a irá dar esse exemplo como Poder Legis
lativo, não deixando a Constituição ser rasga
da. Muito obrigado a V. Ex" 

o Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Pois não. 

O Sr. Afonso Sancho- O que foi apro
vado ontem na Câmara não foi realmente um 
casuísmo, foi um golp-e, To1-õ" desespero dos 
partidos da Maioria que, não satisfeitos cOm 
o encaminhamento das eleições, querem fu~_ 
mulhlar esse_ projeto. Congratulo-me com V. 
fxl' por levantar um assunto ~Q palpitante co
mo esse, e de tão grapde significação, para 
que se saiba que não é através de golp_es que 
se chega a uma transição como a que estamos 
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atravessando; é através da lei, da ordem, e 
não através de lei feita na última hora, ou, 
como se diz vulgarmente, nas pernas, para 
atender a objetivos escusas. O Senado tem 
a obrigação de dar uma demonstração de que 
não aceita golpe a essa altura. 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço 
ao nobre Senador Afonso Sancho a interfe
rência em nosso pronunciamento, porque sa
bemos que, acima de tudo, temos de respeitar 
a Constituiçáo,-a Lei mais alta do País. TemoS 
certeza de que o Senado da República irá cor
roborar para que isso aconteça. Muito ob_ri
gado pelo aparte de V. Ex' 

O SI'. João Ura-Permlte V. Ex" um apar
te? 

O SR. NEY MARANHA.o- Com muito 
prazer, nobre Senador João Lira. 

O Sr. João Ura - Congratulo-me com 
o pronunciamento de V. Ex', no dia de hoje, 
no Senado, assim como fJZeram os Senadores 
que me ante<::ederam nos apartes. Este é um 
assunto muito sério, de grave repercussão pa· 
ra o País, porque adtamos que uma eleição 
para Presidente da República é de alta signifi
cação, principalmente depois do_ período que 
tivemos sem eleição para Presidente da Repú
blica. E aí pergunto: como é que um assunto 
de_ tal relevância pode sofrer modificações 
com 60 dias antes de uma eleição? S6 por 
aí, observa-se a maneira como foi levado o 
problema, a maneira casuística com que foi 
levado o problema na Câmara. De forma que 
acho que o Senado Federal, que realmente 
é uma Casa ponderada, é uma Casa que sabe 
avaliar as circunstâncias e as coisas do nosso 
País, irá reparar ·a-"qUe ocorreu na O~rriara: 
De forma, meu nobre Senador Ney Maranhão, 
que quero mais uma vez congratular-me com 
o seu pronunciamento, muito oportuno, nesta 
ocasião. 

O SR. NEY MARANHÃO-Muitoobriga
do, nobre Senador João üra, V. Ex' que, como 
Senador do Nordeste, conhece perfeitamente 
os problemas do povo brasileiro. Acima de 
tudo, estamos sentindo que o povo brasileiro 
quer decifrar, nas umas, e livremente escolher 
o seu Presidente da República, e não é com 
casuísmo que ele vai aceitar isso. S~_'?_emos 
que o Senado, como o- poder nloderador, irá 
corrigir este erro tremendo que foi feito ontem, 
tentando mudar esta lei, na Câmara-dos Depu
tados. 

O Sr. Melra Filho- Permite V. Ex' um 
aparte? 

OSR. NEY MARANHÃO- Temo aparte 
o nobre Senador Meira Filho. 

O Sr. Melra FiUto -Meu caro Senador 
Ney Maranhão, vou usar uma expressão que 
nós dois usamos nas nossas brincadeiras: es
tou aqui, na sua retaguarda, dando-lhe a devi
da cobertura. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obri
gado, Senador. V. Õf' como paraibano- co
mo diz nosso matuto - é como a baraúna 

...;,;,:_Sabe V. Ext que a barauna o nosso cupim, 
não rói. V. Exl' é uma delas, representa aqui 
o povo do Distrito Federal, mas é um nodes~ 
tino ãutêntico e tenho muita admiração por 
v. Ex'. 

O Sr. Melra Filho -V. Ext, ao falar como 
fala, reaf~rma a sua coerência. V. EX' ao dizer 
o que acaba de falar, reafirma a sua coragem 
e a sua obediência à lei. Vou ser muito rápido, 
não costumo prolongar muito essas falas. Te
Ilho para- mim qtie o Senado da República 
tem o dever, tem a obrigação de tomar posi
ção contra esse desatino que só desprestigia 
-a classe política. 

O SR. l'fEY MARANHÃO - Mufto obri
gado, nobre- senadOr Meira Filho. O aparte 
de V. EX' é muito importarite para prestig~ar 
este Prom.inciamento, qUe -não é só meu, mas 
é do Poder Legislativo. Nós estamos apenas 
representando a maioria esmagadora do povo 
brasileiro. 

Mu!to obrigado. 

O Sr. João Castelo - V, Ex" me permite 
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, 
ou_ço V. EX' 

O Sr. João Castelo- Quero felicitar V. 
E'.x' péla Óportunidade em "que me traz a esta 
Casa os brilhantes comentários a respeitq de 
uma inatéria tão polêmica e tão importante. 
Mas devo dizer a V. EX' que tenho certeza -
eu, qt.ie já estou aqui n~te Senado há mais 
de seis ailOs e conheço bem os companheiros 
que aq~ têm assento que! até por uma ques
tão ética esta Casa não vai tomar uma decisão 
precipitad-ã, não vai embarcar naquela decisão 
que me pareceu extremamente infeliz da Câ· 
mara dos Deputados. Nós não podemos, a 
60_dias ~"eleição modificar _a leg~a_ç~. lsso 
é -uma falta de respeito para com os partidos, 
com os_ candidatos, com o ~eitoradQ. Tenho 
certeza absoluta de que ó Senado da Repú· 
blica, que é a Casa revisora, não val deixar 
que uma aberração d$_ se pratique aqui, 
rasgando a ConstitUiçãO da RepúbUca, como 
há poucos instantes o colega que aqui me 
antecedeU-coloc_ou. Portantõ, congratulo-me 
com V. Ex' e tenho certeza de que esta Casa 
tomará uma posição independente, uma posi
ção séria, uma posição correta, para mostrar 
ao povo brasileiro que a_ democracia realmen
te, a partir da nova Con~stituição e a partir da 
próxima elelção que se avizinha, vai passar 
a existir tOtalmente neste País. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obri
gado a V. EX' Esse seu~aparte é muito impor
tante, porque V. Ex!' é _um _dos senadores que 
representa o povo brasileiro por muitos anos 
nesta Casa, já foi governador:_ de_ estado e sabe 
muito bem o que o povo deseja. 

Infelizmente, os nossos colegas da Câmara 
dos. Deputados não estão vendo que está ha
vendo uma nova revolução nesta País, a revo
lução pelo voto onde niío pode haver contes
tação. Essa ConStituição, porque tanto, luta
mos não pode ser rasgada. Então tenho certe-

za absoluta de que o Senado da República, 
como poder moderador, irá consertar este 
erro tremendo que a Câmara dos Deputados 
ontem cometeu. 

O Sr. Carlos ChlareW- V. ~me con
cede um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouçó V. Ex' 

O Sr. Carlos ClüareUI- Dustre senador, 
acho que está bem viva na nossa mern6ria 
a votação. feita aqui [testa Casa há 
menos de três meses, quando, depois de lon
go debate e através de entendimento, atráves 
de conSenso, se-·defmiu a regra do processo 
eleitoral para que se aplicasse à eleição presi
dencial deste ano. Inclusive, lembro bem, Se. _ 
nado( Ney Maranhão, que já a opinião pública 
e os. ffielos de comunicação àquela época, 
isto é, em junho passado, diziam que estáva
mos, de certa maneira, um pouco- atrasados 
na deliberação, porque convinha, porque se 
recomendava, porque era pertinente que já 
tivéssemos, naquela ocasião, quando a cam
panha já se encaminhava para um processo 
mais efervescente, as regras legais definidas. 
E ãssflii -aconteceu!_ Agora, surpreendente
mente, inusitadamente, porque sem nenhum 
antecedente similar afim e muito menos idên
tico,- Corri anterioridade na história eleitoral 
deste País, vemos uma tentativa, depois de 
feitas as convenções partidárias, depois de 
composto o_ quadro sucessório atráves de coli
gações, depois de registrádas as chapas e, 
praticamente, no limiar do início da prOpa
ganda eleitoral gratuita- dela nos separa hoje 
um prazo pouco maior do que 24 horas, se 
tanto, - estamos aqui a discutir uma pro
posta, um projeto, de mudar as regras do pro· 
cedimento. Já houve época, Senador Ney 1'4a
ranhão, em que se mudava as regras eleitorals 
antes de cada eleição, e houve quem contra 
isso s.e manifestasse de maneira muito incan
descente, 

O SR.I'fEY MARANHAO-E o resultado 
todos nós sabemos. 

O Sr. Carlos ChiareiU - Exatamente. 
Agora, no entanto, quer-se criar um_a 
situação em que se muda a regra durante 
a campanha. Não é antes do campeonato: 
é no final do primeiro turno _do campeonato. 
Não é antes do jogo: é quando está por termi
nar o primeiro tempo da partida. 

O SR. NEY MARANHÃO - O que é o 
mais grave. 

O Sr. Carlos ChlareDI-Exatamente. Es
tamos cõin o proce"ssci· eleitoral ini
ciado. Ele tem início formal coni as conven
ções, _com as c_oligações, com o registro ho· 
mologado pelo tribunal Superior Eleitoral. As 
sentenças for8m prolatadas pela Corte Supe
rior do Poder Judiciário deste Pais, dando gua
rida às chapas de mais de vinte can~datos._ 
E, sUrpreendentemente, quer se estabelecer 
novo regramento para a eleição. Parece-me, 
Senador Ney Maranhão - e vejo que V. ~ 
coriduz com o briltümtismo -com-qo.e-cosruma 
caraterizar as_ suas manifestações. e assim o 
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foram também os apartes tão unânimes desta 
Calenda Casa - o que está em Jogo aqui 
não é a di_scussãd da candidatura de A nem 
de B mas a seriedade do processo, a segu~ 
rança das relações j~dicas, a garantia de uma 
democracia séria que se pauta com base em 
regras fixas antecipadamente conhecidas. As
sim o é em qualquer sociedade democrática. 
Se não, Senador Ney Maranhão, se esse pro-
cesso continuêlsse, e mudássemos as regras 
hoje, quem diria que na semana que vem al
guém não quisesse propor outra reforma na 
lei eleitoral? E na outra SE:mana mais alguém, 
e chegássemos ao dia 1 O de novembro e al
gu_ém talvez quisesse reunir a Câmara e _o Se-. 
nado para aprovar uma lei vigente a partir do 
dia ·13 ou 14 de novembro. Há que s_e ter 
respeito pela seriedade das instituições, e a 
seriedade das instituições se faz com leis dura~ 
douras, eficazes, respeitadas e respeitáveis. 
Por isso, contra esse supercasufsmo, contra 
essa alteração que, acima de tudo me dá a 
sensação, Senador Ney Maranhão, de ~guém 
que quer não faze~;: da lei um instrumento para 
garantir o exerácio do voto e facilitar, atráves 
desSa garantia, que o eleitorado se manifeste,_ 
mas de alguém que quer conseguir armar es~ 
párrela, armadilhas, fórmulas complexas e 
confusas, para dificultar o exerCício do direito 
do voto. Lei eleitoral é garantia e direito de 
voto; não impedimento de direitq de voto. Nós 
fomos Constituintes, inscrevemos na Consti~ 
tufção o direito de voto, por exemplo, para 
o analfabeto. E. agora,-se quer criar uma-pré
condição fantástica, Senado, Isto ê, o analfa~ 
beto pode votar, tem direito porque a Consti
b.lição assim o diz mas para que ele vote, ele 
prec:lsa saber escrever, ler ou contar. Se ele 
souber alguma dessas coisas ele deixa de ser 
analfabeto e, conseqüentemente, o direito que 
se lhe deu se lhe nega por aquela pré-condição 
estabelecida. Por isso me solidarizo com o 
pronunciamento de V. Ext e, sobretudo, Para
benizo. V. Ex' pela oportunidade, pela firmeza 
e pela clareza da posição assumida. 

OSR. NEY MARANHÃO-Senador Car
los Chiarell~ eu completo ·o aparte de V. Ex~', 
caso o permita, com aquelas palavras do gran
de Senador que passou por este Senado, Rui 
Barbosa, quando ele dizia: 

"-De tanto triunfar as_riulidades, de 
tanto agigantar-se_ os poderes nas mãos 
dos maus, o homem se esquece da ,honra 
e tem vergonha de ser honesto." 

Estas palavras, Senador Carlos Chiarem, !1e 
Rui Barbosa, serão, neste Senado, s~pre 
lembradas e c::aso como- es&e, qu~ aconteceu 
na Câmara dos Deputados, o Senad_o da Re
pública irá reparar, olhando o grande lider que 
passou neste Senado, Rui Barbosa. 

Eráo ([uetinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

(Durante o díscwso do Sr. Ney Mara
nhão~ o Sr. Pompeu de Sousa~ 3P Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pr~ 
sldente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está presente nesta casa·o Sr. Marcos Ri
beiro de Mendonça, Suplente convocado da 
representação do Estado de São paulo, em 
virtude da licença concedida ao titular, Sena
dor Mário Covas. 

Sua Excelência encaminhou à Mesa o diplo
ma que será publicado na forma regimental. 

É o seguinte o diploma encaminhado 
à Mesa: 

~··~~~""'""''"""'" . ..,.,=~· ~~~~~~·! -p -~;"O~··"t o.fX= j: 
TRIBUNAl REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO~ ~ . ' 

; ·-
'" ti 
; ; 

O Desembargador ]osê Gonçalves Sant:Jna, Presidem< 
do Tribiiil!ll Regional Eldroral do Sã.o Paulo. rondo om 
tisr;;;. o.: proclamação dos elcíros-cm 15 dt: novãnbro de 

1986. realizada pelo Egrtgío Tribunal, om sossã.o do 11 
ác dezembro àe 1986, ourorga·o pltscilrc diploma a 

MARCOS RIBEIRO DE MENDONÇA 

-- - - c: -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Designo os Srs. Senadores Chagas Rodri
gues, Carlos Chiarelli e Antônio Lulz Maya para 
comporem a Comissão_que deverá introduzir 
S. Ex' no plenário, a fim de prestar o compro
misso regimental. (Pausa.) 

·- --Acompanhado da Comissão, o Sr. Mar
cOS Ribeiro de Mendonça dá entrada no 
recinto, prestando, junto à Mesa, o se
Suinte compromisso [egimental: 

"Prometo guardar a Constituição Fede
ral e as Leis do Pals, desempenhar, fiel 
e lealmente, o mandato de Senador que 
o povo me conferiu, e sustentar a União, 
a integiidade e a Independência do Bra-
sil."" (Palmas.) · ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameirq) 
-Declaro empossado Senador da República 
o nobre Sr. Marcos Ribeiro de Mendonça, que 
integrará, no Senado, a Representação do Es-_ 
tado do São Paulo. 

A partir deste momento S. Ex' pasSará a 
participar dos trabalhos da Casa. 

o SR. PRESIDENTI((Nelson carneiro) 
-Sobre a_mesa.. comunicação que será_ lida 
pelo Sr. 19 Seçtetário. . 

É lida a seguinte. 

Em 14 de setembro de: 1989 

Senhor Presidente: . _ 
Téhho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência. à vista do disposto no art. 7<? do Regi-

m~nto 'int~~no, qu~. assUmindo -o exeir<:ído da 
representação do Estado de São Paulo em 
su"bstitulção ao Senhor Seriador Mário Covas, 
adota_rei o nome parlamentar abaixo .consig
nado e integ-rarei a b:ancada PS:PB. --

Atenciosamente saudações. - Marcos Ri~ 
beiro de Mendonça. Nome Parlamentar: Mar~ 
cos Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O expediente que acaba de_ser lidÕ vai 
à publicação. --

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Há, ainda sobre a mesa, comuni<:aç_Çes que 
serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

CQMISSÁOPE RELAÇÓES EXTERIORES 
E DEf'E:S,\ NAQQNAL 

Brasília, 14 de setembro_de 1989 

Sr. Presidente:_ 

No_s termoS -regimentais comunico a V. Ex' 
a prorrOgaçãô Por" mais 15 dias do Pfazo para 
apreciação pela Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NaçionaJ. dos _projetas de De
creto Legisiativon"10,11.12,13 e 14, de 1989. 

Atenciosamente -Senador Humbeito Lu-
cena P.residente. · 
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COMISSÃO D_E RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NAOONAL 

Brasília, 14 de setembro de 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos Regimentais, comunico a pror

rogação por mais 15 dias do prazo para apre
ciação pela Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, dos Projetas de Decreto 
Legislativo n•'15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25,26 e 27, de 1989. 

Atenciosamente. -Senador Humberto Lu
cena~ Presidente. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-As comunicações lidas vão à publicação. 

COMPAREC5'1 MAIS OS SR5. SENADO
RES: 

Mário Maia - João Castelo - Raimundo 
Lira- Ney Maranhão -Josê Ignâdo Ferreira 
- Alfredo Campos - Marcos Mendonça -
Mendes Canale - WHson Martins - Silvio 
Name - Carlos ChiareUi. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. }9 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 484, DE 1989 

~r Presidente: 
Nos termos da alínea d do art 175 do Regi

mento Interno, requeiro a inversão da Ordem 
do Dia, a fim de que a matéria constante do 
item 21 .seja apreciada em !<?lugar. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, será feita a inver~ 
são solicitada. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF h' 46, de 1989, de iniciativa 
do Tribunal de Contas d9 Distrito Federal~ 
que altera a redação do arl 29 da Lei 
n<? 2, de 30 de novembro de 1988, e dá 
outras providências, tendo 

.PARECER FAVORÁVEL,sobn•182, de 
1989, da Comissão 

-do Distiito Federal. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício concedida 
em sessão anterior. 

Em discussâo o- projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora. para a 

redação final. 

É o seguinte projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO DF 
No 46, DE 1989 

AJtefã a redaÇão do ari. 2" da Lei nP 
2, de 30 de novembro de 1988, e d~ ou~ 
tras providéncias. 

O Governador do Distrito Federal, 
Faço saber que o Senado Federal decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Arl 19 O art. zç da Lei nP 2, de 30 de no-

vembro de 1988, passa a vigorar c:om a se-
guinte redação: 

"Arl 29 O valor do vencimento inicial 
do cargo ~e Analista de Finanças e Con
trole Externo é fixado em NCz$ 1220,00 
(hum mil e duzentos e vinte cruzados no
vos) e servirá de base de cálculo dos de
mais vencimentos da Carreira Fmanças 
e Controle Externo, na forma da Tabela 
de Escalonamento vertical constante do 
anexo ill desta lei, ·em combinação com 
os anexos ( e II. 

§ 19 O valor do vencimento previsto 
neste artigo será reajustado, a partir de 
~agosto de 1989, nas mesmas datas e nos 
mesmos índices adotados para os servi
dores públicos. 

§ 29 São concedidas aos integrantes 
da Carreirci Fmanças e Controle Externo, 
de acordo com ato regulamentar do Tri-
bunal: -
1-Gratificação de Desempenho das 

Atividades de Controle Externo, aos ocu
pantes do cargo de Analista de Fmanças 
e Controle Externo, até o limite de duzen
tos por cento do valor do respectivo venci
mento· 

li ~·Gratificação de Apoio às Ativida
des de Controle Externo, aos ocupantes 

do cargo de Técnico de F'manças e Con. 
trole Externo, até o limite de cem-por 
cento do respectivo vencimento. 

§ 39 As gratificações referidas no § 
2ç deste artigo integram os proventos de 
aposenta<Joria e servirão de base de cál
culo para efeito de pensao e de desconto 
previdênciário. 

§ 49 Cessa, para os servidores inte
grantes da Carreira Fmanças e Controle 
Externo, a percepção de: 
I~ Gratificação de Produtividade, insti

tuída pelo Decreto-Lei n? 1..544, de 15 
de abri! de 1977; 
li-Gratificação de Desempenho das 

Atividades de Tributação, Arrecadação e 
F'"lScalização dos Tributos do Distrito Fe
deral, instituída pelo Decreto~Lein"' 2.1 07, 
de 13 de fevereiro de 1984; 
m-Gratificação de Estímulo à Fiscali

zação e à Arrecadação de Tributos. insti
tuída pelo Decreto-Lei n9 2370, de 17 
de novenibro de 1987; 

lV-Gratificação de que trata o art 101, 

alínea b, do Decreto-Lei n9 2.367, de 5 
de novembro de 1987; e 
V-Gratificação de Controle Externo, 

de que trata o Decreto-Lei n<?,2.122, de 
4 de junho de 1984-. 

§ 59 Agratificaçãodequetrataoltem 
V do parágrafo anterior fica mantida para 
os demais servidores do Quadro e da Ta
bela de Pessoal do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal. 

§ & Nenhuma redução de remune
ração poderá resultar da aplicação do dis
posto neste artigo. assegurando--se a dife
rença como vantagem pessoal, indivi
_dualmente nominada." 

Art. 2v- -A despesa decorrente da execução 
desta lei correrá à conta da dotação consJg~ 
nadã em-orçamento próprio. 

Art 39 Esta Iei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília- DF, de · de 1989, 
101 ç da República e .3{)9 de Brasüia. 

ANEXO! 

Art. 2<? da Lei n9 2, de 30 de navemUro 
de 1988. 

CARREIRA FINANCAS E COfttROLE EXTERNO 

DENOMINAÇÃO CLASSE PADRÃO QUANTIDADE 

ANAt.lSTA OE FINJ.!! EspeCial I • III 

ÇAS' E CON'I'ROLE E,! c I a v 
l3ó 

TERNO, B I • v 
l_lNiVEL SUPERIOR) A I • VI 

'I'tCNICO P! FINA!! ll:apee1al I . III 

ÇAS E CONTROLE E2:!: c I • III 

" 'l'ERNO. B I • III 

(NiVEL MtOIO) A I a III 
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A N E X O I I 

Art. 20 da L~ i no ·)2, dt~ 30 dt• novêmbr·o dr~ l~B'3 

CARGOS DE NÍVEL SUPEIUOR 

DENOMINAÇÃO CLASSE PADI!ÀO 

III 

Especial I! 

l 

v 
IV 

c li! 

I I 

ANALISTA DE FINA~ I 

ÇAS E CONTROLE EX 
v 

IV 
TERNO. 

B III 

II 
I 

VI 

v 
IV 

1\ 
I r I 

II 
I 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção H) ~-Ferra 15 4775 

-
SITUAICÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CARGOS CLASSE _ PADR[,<: CLAHSF. PIIDHÃO r---- CAJ!GOS 

III III 

Especinl II I':cpcc·ial II 

1------· 
c___l __ I 

v e IV III 

c III cll c II 

I I -TÉCNICO DE F!, TÉCNICO DE F v e IV III 
NANÇAS E COf! B III e 11 B. II 

NANÇAS E COI 

TllOLE EXTERNO 
I I 

TROLE' T::XTEI.!IIO 
- - _ _:_ 

VI e v lli 

A IV e II.! A I T -
-~-_!_-- ) ·--- -

ANE_XO Jfl 

AJ!'t. 2' da Lei nt 02, de 30 de novúmbt•o de 1988 

CARGO CLASSE 
1-----~--t-----------" ·---- ,_ 

ANALISTA DE: F.!, 

NANCAS E CC!! 

TROLE EXTERNO 

J I I ?.20 

Especial II 215 

f------1----____:1 _____ ------"2-1~_,_o __ 1 

c 

v I95 

IV 190 

IlT 

ll 

lHe-, 

\BI'l 

1 1'1 ~·. 1------1----'-----r------- -------
v 1&0 

I V 15S 

B 111 

I I 

~---------~~------~~-----f-----~1~~~0--1 

A 

VI 

III 

IJ 

J 

125 

1?0 

!!O 

1 O~_) 

1 ()(j 
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ANEXO III 

Art. 21 da Lei nt 02, de 30 de novembro de 1988 

CARGO CLASSE 

Especial 

TÉCNICO DE 'l 
c 

NANÇAS E CO!! 

TROLE EXTERNO 

' 

A 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro)
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 1, 
de 1989, de autoria do Senador João Me
nezes e outros Srs. Senadores, que altera 
os prazos estabelecidos no § 61' do art 
14, para desincompatibilização do Presi
dente da República, dos Governadores de 
Estado, do Distritq Federal e dos Prefel
tqs, tendo 

PARECER, sob 11' 145, de 19891 
-da Comissão Temporária, favorável 

ao prosseguimento da tramitação da ma
téria, com voto vencido dos Senadores 
Chagas Rodrigues e Mauricio Corrêa. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
sessão ordinária anterior, tendo sido a votação 
adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação da matéria. que, nos ter
mos do art. 354 do Regimento Interno, depen~ 
de, para sua aprovação, do voto favorável de 
315 da composição da Casa, devendo a vota
ção ser realizada pelo processo eletrônico. 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem seus 
lugares. 

Vamos proceder à votação da proposta de 
emenda à Constituição. 

Como vota o Líder do PMDB? (Pausa.) 
S. EJcf; não está presente. 

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Uder do PFL? (Pausa.) 

S. EX- não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PSDB? 

O Sr. Pompeu de Sousa (PSDB - DF) 
--Contra. 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
- Cor'l\O vota o llder do PTB? (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. ..41! 
O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson allhelro) 

- Como vota o Uder do PDC? 
"' O Sr. Carlos Palrodnlo (PDC- TO)-

sim. 

PADRÃO ÍNDICE 

III 150 

Il 145 

1 140 

III 125 

Il 120 

I llS 

III 100 

Il " 
1 90 

III ,. 
II 70 

I 65 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Udei' do PD1? (Pausa.) 

S. EX- não está presente. 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Líder do PDS? 

S. Ex" não está presente. 

O SR. PRESIDEI"tTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota o Uder do PSB? 

O Sr. Jamll Hadclad (PSB -llJ)- Não. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

(Procede-se il vo18çõo.) 

Kl"tAI\I ~''SiM" OS SRS. SENADORES: 

Carlos Patrocinio 
Ney Maranhão 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Afonso Sancho 
Antonio Maya 
Carlos Chiarem 
Divaldo Suruagy 
Francisco Rollemberg 
Gomes Carvalho 
Itamar F"rané:o 
Jamil Haddod 
João Castelo 
João Lyra 
Jorge Bomhausen 
José Agripino 
Leite Chaves 
Lourival Baptista 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Marcos Mendonça 
Meira Filho 
Pompeu de Sousa 
Silvio Name. 

ABSTÉM-sE DE VOTAR OSR. SENADOR: 

Roberto Campos 

O SR.. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Votaram SIM 02 SrS Senadores; e NÃO, 
20. . 

Houve 1 abstenção. 
Totâl: 2~ VQtos. 
Com o Presidente, 24. 
Não houve quorum. 
A Presidência suspenderá a sessão por 10 

minutos, até que se restabeleça o quorum. 
Está suspensa a sessão. -

(Suspensão ils 15 horas e 37 minutos, 
a sessAo é reaberta às 15 horas e 52 mi~ 
nutos.) 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) -
Está reaberta a sessão. 

Para a votação do item I da pauta da Ordem 
do Dia seda necessária a presença de 45 Srs. 
Senadores. 

Sendo evidente a falta de quorum, a Mesa 
deixa de proceder à votação, que fica adiada 
para a próxima sessão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden· 
te, peço a palavra pela ordem._ 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~ 
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem.) - Sr. Presidente, registro 
a minha presença, já que não respondi à pri
meira chamada. 

O Sr. Cid Sabóla de Caivalho-Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB ~ CE. Pela ordem.) -Sr. Presldénte, 
registro a minha presença, porque também 
não votei na primeira oportunidade. 

o Sr. Chagas ROdrigues -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
~ PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, registro 
minha presença, porque não_VQtei na primeira 
oportunidade. Encontrava~me. em urria Co~ 
mis$ão Especial. 

O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) 
.......:.. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n" 249, de 
1984 (n' 526/83, na Casa de origem), 
que altera os arts. 58,59 e374 da Conso
lidação das Leis do T(abalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n" 5A52. de 1? de maio 
de 1943, fixando a jornada semanal em 
40 (quarenta) horas de trabalho. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e'confonne o parecer 
Jt1 58, de 1989, da Comissão de Cónstituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicada o Pro
jeto de Lei da Câmara n" 249, de 1984. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Cfunl!fa dos Deputados. 
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O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Cârriara n' 4, de 1985 
(n~'l85n9, na casa de origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, 'aprovada pelo Decreto-Lei n'~ 
5.452, de 1~' de maio de 1943, para esten
der a exigência da proporcionaUdade de 
dols terços de empregados brasileiros a 
outros setores. 

A Presidência, nos terinos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n• 58 de 1989, da Comissão de Constituição, 
JustiÇa e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~> 4, de 1985. (P,.,u-

sa~ão havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deoutados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltemS: 

Projeto de Lei da Câmara n9 117, de 
1985 (n'~ 92183, na Casa de origem), que 
acrescenta §§ l <~ e 29 ao ait. 856, pará
grafo único ao art 862 e parâgrafo, a 
ser numerado como § 1'~ ao art 872 da 
Consolidação das leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei~ 5.452, de 1~ de 
mofo de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
5 do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
~58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n'\' 117, de 1985-. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquiro, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 147, de, 
1985 (n• 1297/fl3, no Casa de origem), 
q\Je dá nova redação ao art. 29 da Lei 
n• 6.592, de 17 de novembro de 1978, 
que concede amparo aos ex-combaten· 
tes julgados incapazes definitivamente 
para o serviço militar. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
li, do Regimento Interno, e conforme o ~arecet 
n' 58, de 1989, da Coinlssão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 147, de 1985. 
(Pauso.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao ArqWvo, feita a devida comunicação 
à Cârriafa dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EStá esgotada a matérlli cónstante da Or
dem do Dia. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Go

mes CarValho. 
O SR. GOMES CARVALHO (PR. Pro

nunda o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tra-

go à reftexão da Casa assunto que já abordei 
ligeiramente na semana passada. Trata-se do 
Proálcool. __ ., 

Na data de ontem, na Comissão de Fisl,;(lJJ• 
zaçáo e Controle, houve exposição do Presi
dente da Petrobrás, Dr. Carlos Sant'Anna, on
de os Membros dessa Comissão tiveram a 
oporb.midade de ouvir detidamente qual é a 
real posição dessa nossa estatal. 

Temos conhecimento, ou tínhamos até en~ 
tão. pelas noticias da imprensa, pelos comen
tários que ouvimos, das dificuJdades que a 
Petrobrás vem enfrentando para realizar novos 
investimentos. Por outro lado, temos igual
mente constatado as discussões histéricas 
que se têm travado, em diversos setores da 
sociedade, a respeito do Proálcool. 

O Ptoálcool foi implantado durante o segun
do choque do petróleo, em 1981, e, sem dúvi
da, naquele cenário se constituiu uma grande 
alavancagem, como um energético renovável 
Atualmente o cenário é outro,-o que não inva
lida, certamente, a magnitude desse progra
ma, pois nada é estirtico na vida, e sou daque
les que defendem a atualização permanente 
dos temas nacionais. 

Demonstrou-nos o_ Dr. Carlos Sant'Anna, 
ontem, que, mais do que exaurida, a Petrobrás 
está em um processo pré-falimentar, porqUe 
é uma empresa que tem haveres a receber 
qae são infinitamente maiores que seus débi
tos, no momento em que os recursos externos 
não mais existem. A Petrobrás em 1981/82, 
quando do segundo choque do Petróleo, pros
pectava cerca de 20% da nossa necessidade 
energética. 

É bem verdade que inúmeros esforços fo
ram envidados por aquela estatal; ela prospec
tou, inclusive, em alto-mar, as plataformas 
submarinas, mas ainda estamos muito longe 
de alcançar a auto-suficiência. 

Há poucos dias, o Ministro Vicente Fralho 
soUcltava do Ministro· Mailson da Nóbrega 1,7 
bilhões, dos quais 153 milhões de cruzados 
novos se destinavam exclusivamente à Petro
brás, para equilibrar os estoques de âlcool. 

Temos percebido, com muita clareza, a má 
vontade com que a Petrobrás insiste em tratar 
os problemas do álcool. um programa que 
considero da maior importân.cia e até mesmo 
de segurança nacional. Evídentemente não 
sou daqUeles que rtão desejam essas modifi
cações tão necessárias, mas, tal como outros 
Senadores já o fizeram a refle~ que quero 
trazer a esta Cas~t que representa o Poder 
MOderador da República. é no sentido de que 
se acabem com as discussões tdstêricas, paa:a 
que nós órgãos competentes se discuta a fe.. 
formulação tão necessária a este Programa 
que é um sucesso. 

Distorções existem, subsidias houverem, 
mas hoje está aí um parque instalado de pro-
dutores de álcool independentes, que, sem 
dúvida alguma, trouxeram grandes beneftdos 
ao· P~. Possuímos hoje uma frota de mais 
de 4,5 inilhões de veículos movidos a álcool. 
No entanto, os produtores de âlcool não estão 
a reclamar subsídios, e sim, condições e re
gras muito claras. Não é só para as eleições 
que v~os reaJizar, democrátic;a e livremente, 

para Presidente da República, que se pretende 
fazer casuísmos. o- Proálcool tem sido uma 
constante de inúmeros casuísmos. É preciso 
que wn Programa dessa envergadura, em que 
milhares e milhares de cruzados novos foram 
investidos ao longo dos anos, garanta, como 
já disse, a um parque circulante de 4,5 mBhões 
de proprietários de veículos a álcool, um trata
mento justo. Que se modifique o Programa, 
mas que se o faça com clareza e não apressa
damente. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Nobre Senador 
Gomes Carvalho, permite V. Ex' um aparte? 

O SR- GOMES CARVALHO -Com o 
maior prazer. 

O Sr. Divaldo Suroagy- Nobre Senador 
Gomes Carvalho, V. ~ destaca, com muita 
felicidade, a importância do Programa do Ál
cool dentro da economia brasileira. O Brasil 
foi o Pai? que _.conseguiu a melhor solução 
para a substituição dos derivados ricos do pe
tróleo em curto prazo de tempo. V. Ex', como 
empresário, jâ deve ter detectado a grande 
curiosidade intemacfonaJ em tomo do Proál
cool. Países mais desenvolvidos da Europa 
e os próprios Estados Unidos da América do 
Norte têm, através de seus técnicos, uma cu
riosidade e wn interesse muito grande sobre 
o êxito do Programa do Álcool. Agora, no mo
mento em que o petróleo passa a_ ter preços 
mais atraentes para o mercado brasileiro, sur
gem pessoas que estão defendendo a tese 
da inviabilidade do programa do Álcool. Colo-
ca V. Ex" com muita propriedade que este 
Programa pode merecer uma revisão, nunca 
esse combate,_ essa crítica que foi feita, ou 
que· está sendo feita Por alguns, querendo in
viabilizar um Programa que tem mühões de 
brasileiros trabalhando nele. O setor privado 
brasileiro deu, mais Uma vez, demonstração 
da sua capaddade, da sua eficiência; quando 
o País precisou e convocou, ele disse presente, 
e esteve presente na solução de um dos pro
blemas mais angustiantes - o problema da 
substituição de derivados líquidos do petróleo. 
Daí a minha felicidade, a minha aJegria em 
congratular~me- c-om V.~. pelo assunto que
traz; a debate nesta Casa. Este é um dos proble
mas mais palpitantes da economia brasileira, 
um dos mais importantes. V. ~ tem-se cre
denciado, no curto espaço de tempo que che
gou ao Senado da República, peJa importância 
dos temas que aborda, e, acima de tudo pela 
grande competência e pelo espírito público 
que são caracter'rsticas maiores da sua perso
nalidade. 

OSR GOMES CARVALHO-Agradeçc 
a V. Ex', ilustre Senador DivàJdo Suruagy.Além 
de suas bondosas palavras, seu aparte enri
quece o raciocino do meu pronunciamento. 

O Sr. Albano Franco- Permite V. Ex'
umapa~? 

O SR. GOMES CARVALHO- Com 
muitO:~r, Senador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador 
O'omes Carvalho, inicialmente felicito e para-
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benizo esta Casa por-termos um cQ!ega como 
V. EX' Eu, que acompanho a vida de V. EX' 
não só a empresarial como a pública, sei de 
sua preocupação com os grandes problemas 
e desafios brasileiros. V. Ex' aborda hoje .
como sempre o faz - assunto da mais alta 
importância para o futuro do País, dando 
exemplos da crise do Pro61c:ool. através das 
citações, ontem, do Presidente da Petrobrás, 
Carlos Sant'Anna. Associo-me às palavras de 
V. Ex', que, com lucidez e objetivldade, focaliza 
questão que hoje é crucial para o PáiS. 

O SR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. Ex', Senador Albano Franco, v~lho aJl}igo 
e velho conhecido de tantas lutas.. Sem dúvida 
alguma, a par de seus conhecimentos, da sua 
honré!dez e da sua experiência de homem pú
blico e de líder empresarial, enriquece V. Ex' 
o meu pronunciamento. 

O Sr. Leite Chaves - Concede-me V. 
EX' um aparte, nobre Senador? 

O SR. GOMES CARVALHO- Ou>o V. 
Ex' com muito prazer. 

O Sr. Leite Chaves - A Liderança do 
PMDB, pela qual respondo neste momento, 
se cOngratula com V. Ex' pelo discurso. Houve 
outros oradores que se entretiveram neste te
ma e nesta mesma linha _de pensamento. A 
Petrobrás foi o resultado de um esforço nacio
nal, um esforço nacionalista. Ela se criou neste 
sentido, mas, de um tempo a esta parte, se 
desvirtuou. Ela é um instrumento hoje de inte~ 
resses antinacionais. Acredito mesmo que o 
cometimento da distribuição de petróleo deve
ria ser orientado por outro setor, até criar-Se 
um ''Proálcool" com essa finalidade. A Petro~ 
brás não soube lutar com dois' problemas: a 
questão da gasolina, que sempre se tem que 
importar e não se tem onde colocar, e ela 
se encontrou em certa diticuldad~; outra ques
tão refere-se às refinarias. Temos uma capad
dade muito grande de refino, e a Petrobrás 
entende que sempre se deve importar petró
leo, a qualquer custo, para manter esses Seto
res em atividade. Assim, a Petrobrás está tra
zendo para o País exemplos muito ruinosos, 
como, recentemente, o do .Presidente e de 
alguns diretores, que passaram a operar em 
regimes paralelos de endividamento, tirando 
proveito de depósitos. 

O SR. GOMES CARVALHO - É bem 
verdade. 

O Sr. Leite Chaves -Agora a Petrobrás 
chegou ao ponto de recusar frotas de carros 
a álcool, quando, realmente, o álcool se tomou 
essa maravilha. Há tempos o_ preço do com
bustível derivado de petróleo estava acima do 
wlor do álcool. Agora, não, sobretudo depois 
que passamos a produzir petróleo em águas 
profuridas. Posso até dizer a V. Ex' que se 
há um pais que pode viver sem petróleo im
portado é o BrasD. Se se mantivesse o álcool 
em produtividade expressiva, no ritmo que 
veio com a criação do Proálcool, estaríamos 
com urna produção três vezes· maior do que 
a que temos agora, e não predsaríamos im
portar petróleo, pagando em dólar essas im~ 

portações. Aliás, neste sentido esta~ {qqnu~ 
l~do um requerimento, para examinarmos, 
em nivel de CP!, a questão do Proálcool e 
da Petrobrás. Estamos sentindo que realmen
te a Petrobrás não vai bem. Reconhecemos 
a efidência e a qualificação dos técnicos, mas 
as direções da Petrobrás nestes últimos tem
pos estão desviadas de sua finalidade, volta~ 
ram-se- cOntrã Os interesses nacionais. O 
Proálcool é realmente a grande realidade, é 
o grande instante e_é _o Jator de segurança 
a que se deve apegar o País. O Proálcool foi 
objeto das mais sérias lutas dos interesses 
mais inconfessos. Lembra-se V. Ex' que, mal 
ele surgiu, as próprias montadoras diziain que 
os carros_seriam prejudicados, que a corrosão 
seria insuportável com o álcool, que a poluição 
seria enorme. E tudo isso era uma verdadeira 
fantasia. Nos Estados Unidos, hoje, o próprio 
Presidente da Rwública está estimufando o 
uso. do álc:::OQ!, para se evitar, nas grandes cida
des, a polulção~Aqui, no Brasil, bastou aumen
tar o percentual de gasolina no álcool para 
que os índices de poluição aumentassem. En
tão, por tudo isso, V. Ex' mereCe oS nossos 
aplausos, ·os aplausos do meu Partido, onde 
a_maíoria comunga desse pensamento. E o 
Senado, como já foi defensor de outros_ gran
des interesses nacionais, deveria voltar-se c_om 
grande apego para esta questão. Temos que 
levar muito a sério esta questão. A Petrobrás 
não está indo bem. Não sabemos, com segu
rança, quais são os seus err~. Esse _de se 
®que no mar, não tem sentido. Essas reser
vas_ existirão sempre e se elas, na verdade, 
se exaurirem, se exaurirão de vez. Então, te
mos que partir para o Proálcool. Abrirão as 
novas fronteiras nacionais- como têm aber
to. É um bE!]ela essa conversa de se dizer que 
diminuiu a produção de alimento no País. Pelo 
contrário, até aumentou. Não_ há ninguém que 
levante, validamente, o argumento contra o 
Proálcool; ele deve ser revigorado. Temos que 
tirar da Petrobrás essa orientação antinadonal, 
contrária aos interesses nacionais. A Petrobrás 
hoje é a rrialor inimiga do Proálcool. E, por 
incrivel que pareça. não se encontra, nas ra~ 
zões que elaJevan_~, um percentual de aceita
bilidade. Esse discurso de v_. EJ<.f' have.rá de 
ser renovado por outros ~nadares nesta Ca
&a~ e o Senado deve ser hoje o garantidor, 
o defensº_r_ do Proálcool. Álçool_ é co~ nacio
nal. Pagamos álcool com cruzados; damos 
mão-de--obra às pessoas que eram margina
lizadas antes; o bagaço. hoje, tem finalidades 
múltiplas - adu_bo; fabricação de papel, ali~ 
mentaçâo para gado; o vinhote acabou sendo 
um adubo de excepcional valor, e as destila
rias, na totalidade, utilizam indústrias nacio
nais. Ontem esteve no Brasilllm representan_te 
de país estrangeiro, o qual manteve cantata 
para ver se consegue aprender ou importar 
todo o Programa, para realizar a mesma coisa 
em seu território. Então, o Proálcool só tem 
vantagens. As resistências da Petrobrás _são 
inaceitáveis.Aiiás. ela deve ser ~minada com 
muita seriedade. A Petrol;nás, que mereceu 
o respeito nacional antes, está sendo ponto 
constante de censura. Nossos cumprimentos 
• v. Ex' 

OSR.GOMESCARVALHO-Agradeço 
a V. Ex-, Senador Leite Chaves, o aparte,_que 
me permite - e_ me aviva na m_em_ória -
algumas questões inerentes ainda à Petrobrás. 
Se nos lembrarmos do periodo 79/80,_ quando 
o Mundo todo já estava preocupadO com o 
programa energético, nós aqui, no Brasil, está
vamos como se estivéssemos numa ilha de 
total prosperidade. Lembro-me de que, nessa 
época, nos EStadOs Oriidos os---carrosJá-ãnda
vam com alguns decalques dizendo "econo
mize ·gasolina". E nós, aqui, no Brasil, ainda 
não tínhamos despertado para esse problema. 
Preocupa-me a pressa, a imprevisão com que 
se resolvem as questões nacionais. O Progra
ma do Álcool foi possível, apesar das grandes 
restrições às multinacionais, das "Sete Irmãs" 
produtoras de petróleo, ·e também, por que 
não diz~._ inicialmente das montadoras, que 
alegavam, como diSse o senador Leite Cha
ves. dificuldades técnicas. Na verdade, a tec
nologia desenvolvida no próprio Brasil, tecno~ 
logia inteiramente nacional, fez com que os 
motores movidos a álcool tivessem melhor 
rendimento do_ que os movidos _a_gasolina. 
Mais do que isso, no tocante ao problema 
da poluição, o álcool polui infinitamente me-· 
nos que a gasolina. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. EX' 
um aparte? 

OSR. GOMES CARVALHO-Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex" 

O Sr. Monso Sancho -Acredito, nobre 
Senador, que a Petrobrás, no momento, não 
é contra o álcool. Ocorre que essa crise que 
a Petrobrás vem sofrendo é financeira, muito 
profunda, como assistimos ontem na Comis
são, quando o Presidente da Petrobi'ás confir~ 
mou que a empresa uso_u o dinheiro do sinis
tro do incêndio de Campos_ pãi'ã- poder ter 
caixa para atender a-aeterminadãs d~esas. 
Quando se enfrentam problemas, começam 
a encontrar defeitos nas suas missões, nos 
seus trabalhos. O Programa do Álcool é iJTe.. 
versivel. Não há governo nem Presidente de 
companhia estatal que tenh<i a ColciQem de 
mandar suspender esse Programa, porque 
atrás dele há outro problema, o problema so
cial, pois o Próalcool ocupa muita gente. Co
mo sabemos, acertãmos em cheio na c:ana, 
pQrque iriicialmente exiStia-a cana e- a mali-:_ 
dioca. e a mandioca dava uma produção mui
to maior. Uma tonelada de. mandioca dayr;~ 
180 litros de álcool, 

O SR. GOMES CARVALHO -É ver
dade. 

O Sr. Afonso S~çi:J.o- No ~ntanto, viu
se que a-maridioca não era o desejado, porque 
s6 dava urna produção, e a cana, duas, três 
produções. Então, esse momento d~ dificul::" 
dade.que atravessa a Petrobrás faz com que 
os seus administradores, preocupados e com
petentes- coni.O -VimOS-ontem O Presidente 
da Petrobrás fazer urna exposição sucinta, rá-
pida, em meia hora, quando assistimos aqui 
a determinados convidados que passam duas 
horas expondo aquilo que podia se feito em 
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meia hora - queriam fazer até uma pressão 
para que o Governo afrouxe algum dinheiro 
para a Companhia. O Programa do Álcool é 
irreversível. Não acredito que ninguém tenha 
coragem de suspender esse Programa. lem
bro-me que logo que se iniciou esse Programa 
eu estava nos Estados Unidosd, a convite do 
governo americano, e em todas aquelas fazen
das por que passava, eles me perguntavam 
pelo álcool no Brasil, se estava dando certo. 
Eu dizia: "está certíssimo". Agora nossa pro
dução está ainda pequena. Naquele ano, está
vamos produzindo apenas 3 milhões de litros 
de álcool, quando hoje produzimos mais de 
15 bilhões. De forma que o assunto deve ser 
falado, porque realmente merece ser ç:omen
tado, mas não acredito que alguém tenha a 
coragem de suspender o Proálcool, porque 
é um Programa essencial, um Programa que 
salvou o Brasil daquela emergência, e outros 
países já estão também procurando seguir 
nossos passos, embora o Presidente da Petro~ 
brás tenha dito que nos Estados Unidos não 
é bem O álcool que eles estão incentivando, 
é outro produto. O álcool salvou o Brasil. Deve
mos, como disse o Senador Leite Chaves, 
sempre falar neste assunto, para saberem que 
estamos em alerta e não aceitamos, nem em 
pensamento, que se queira suspender o Pro
grama do Álcool 

O SR. GOMESCARVJ\I.HO-Agradeçp 
a V. ~ o aparte. 

O Sr. M.elra FDho - Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. GOMES CARVALHO- Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O S... Moira Fllho - Nobre Senador Go
mes Carvalho, solidarizo-me com V. Ex' Rati
fico as palavras ditas pelo Senê!dor Afonso 
Sancho. Ontem V. Ex' viu que os Senadores 
que participaram daquele encontro, foram 
unânimes em elogiar a postura, a posição de
mocrática, a sinceridade do Presidente da Pe
trobrás, Dr. Carlos Sant'Arfna, tanto que alguns 
Senadores afirmaram que a PetrQbrás, do jeito 
que está, funciona por milagre. Senti .que a 
Petrobrás não é contra o Proál<:ool. Outros 
também sentiram que a Petrobrás não agüen
ta mais o Proálcool. Digo isso porque uma 
expressão usada pelo Dr. Carlos Sant'Anna 
me deixou preocupado. Usou até aquela ex
pressão bíblica: "Afaste de mim este cáJice". 
A Petrobrás não agüenta o Proálrool, e é pre
dso que alguém tome conta dele. O Con
gresso Nacional é cc-responsável. É preciso 
q.~e se busque, desde logo, sem protelaç_ões, 
uma solução para o Proálcool, porque, se o 
Proálcool fez o sucesso que fez, por que não 
preservá-lo? A Petrobrás não é contra o Proál
cool. Pelo que senti, ela não agüenta: mais 
o Proálcool, e, mais ainda, ê um grito de socor
ro. Está pedindo socorro oo Congresso Nacio
nal para en<:ontrar uma solução para o Proál· 
cool. 

O SR. GOMES CARVALHO-Agradeço 
a V. Ex' o aparte e, ao mesmo tempo, respon· 
der a V. Ext e ao Senador Afonso Sancho, 

que, parece-me, não está no plenário neste 
momento. 

Em nenhum momento coloquei em dúvida 
a capacidade técnica da Petrobrás, muito me
nos a do seu Presidente. O que coloco é uma 
reflexão para a Casa, um problema latente que 
existe e que tem sido discutido histericamente 
no Brasü, nem sempre por pessoas habilita
das. 

Quantas Vezes vejo nos periódicos declara~ 
ções de pessoas que têm absoluta convicção 
de que não entendem nada do Programa, até 
porque não estão ligadas ao Programa, com 
falta de dados. A mim me preoc;upa quando 
o Presidente da Petrobrâs coloca que esta emw 
presa está sem recursos para prospectar mais 
petróleo. Ótimo seria se pudéssemos refor
mular o Programa do Álcool e a Petrobrás 
continuar_ prospectando petróleo. Entretanto, 
ela nã,o tem cond.lcães,_ por quê? Porque não 
tem caixa, e, em não tendo caixa, também 
não tem reçursos externos. ---

D.aí por qUe a minha preocupação. Que se 
reformule o quanto antes, que se trate com 
a devida seriedade o ass_unto.A. sociedade bra
sileira pagou um alto preço pelo Programa, 
como todos os usuários de veículos a álcool, 
e as montadoras que transformaram esses 
motores com técnicos e tecnologia nacionais, 
como já disse, em carros ~e ótima perfor
mance. 

V-a.le lembrar que os primeiros motores a 
álcool, inicialmente, gastavam multo. Na me
dida em que foram sendo aperfeiçoados, tor
naram-se _econômicos. 

O Presidente da Petrobrás colocou que é 
muito mais vantajoso - todos sabemos -
prospectar petr61eo, porque este tem subpro
dutos como o diesel, a nafta e outros. Sabe
mos que a cana, no caso do álcool, é s6 o 
álcool. É um Programa que deu_ certo, e temos 
dificuldades em prospectar petróleo pelas ra
zões já multo dar as, e sabemos que os poucos 
derivados dessa monocultura, como é o caso 
do bagaço e do vinhoto, já são largamente 
aproveitados. Eu mesmo tenho gado confi
nado com~ no~ a técnica,l.Jsando o bagaço, 
técriica que, até há pouco tempo, no Brasil, 
para os pecuarístas seria uma infâmia. Hoje 
é todo sucesso. 

O Sr. Leite Chaves- Permite V. EJc.- outro 
aparte, nobre Senador Gomes ÇaJVa1ho? 

O SR. GOMES CARVJ\I.HO- Ouço o 
aparte do nobre Senador Lei.t~ Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Só quero dizer a 
V. Ext que o álcool permite também uma gran~ 
de -quantidade de subprodutos; um deles é 
o nitrato de cicreticila, e que, acrescentado 
à gasolina, substitui plenamente o diesel. Tan
to é que a noss!'! frota de caminhões, pode 
funcionar <:om áTcool aditivado. 

O SR. GóMES CARVíW:!O - Não só 
Os caminhõe,s~ se me permite, c::omo os trata
res também. 

O Sr. Lête Chaves- A própria Mercedes 
fez uma demonstração para o Governo. Mon· 
tau dois ônibus, andaram o País todo, 1 milhão 
d~ quilômetros cada ônibus, sem maiores des. 

gastes. E substituindo o diesel. Eritão, a Petro-
brás não está atentando para esse fato. Ela 
importa petróleo em quantidade para a produ~ 
ção do diesel, e sobra gasolina, que ela não 
tem onde colocar.A Petrobrás não está saben
do equacionar b problema, e ficou contra_ o 
Proálcool. Na_ realidade, o petróleo no País, 
dentro de algum tempo, devia destinar-se ex.: 
clusivamente a esses subprodutos, à indústria 
de polietileno, às indústrias químicas. Deveria 
ser assim. Nosso País, aliás, ê único no mundo 
que pode prescindir de petróleo para COmbus-
tível, e prescindir até de ene_rgia atômica, por· 
que o nosso potencial hidrelêtrico é- extraor~ 
dinário. Nenhum país do Mundo conta· com 
esse potel1cia1. Então, a Petrobrás, hoje, não 
é necessária. Depois do Proálcool, ela não tem 
essa necessídade. Então, não é esse reajustar, 
que o álcool seja colocado !1-º_mercado _pelo 
seu preço justo. Isto é fundamental. A Petro
brás não soube equacionar. Definiu-se o Proál
cool fora da Petrobrás, e ela ficou contra este 
Programa, quis destruí-lo e não conseguiu. 
Agora, ela enfrenta essas di:ijcu1dades. Então, 
temos que rever, inclusive, as bases de vivên
cia, as bases de atuaÇâo da Petrobrás. 

O SR. GOMES CARVALHO -Agrade
ço. mais uma vez, ao 5eilador Leite Chaves. 
E para que não se cometam injustiças. deixo 
também explicitado que, ontem pela manhã, 
o Ministro Méu1son da J"ióbrega, quando esteve 
na Comissão de Assuntos Econômicos, falava 
do corporativismo existente nas estataJs,.Ê ver
dade - estou muito à vontade para dizê-lo, 
porque sou empresário. Os empresários não 
estão tratando de empresas cartoriais, com.re
lação ao âJcool. 

A reftexão que trago à Casa anteriormente 
era feita na Comissão Nacional de En,ergia. 
Como um passe de mágica, essa Com~ 
desapareceu, hoje, nem saberíamos dizer on--. 
de devemos tratar convenientemente a refor-
mulação do ProálcooL - - - ---

Disse há pouco o Senador Leite Chaves que 
o seu Partido, a sua Jjderança está pensando 
num requerimento. Talvez fosse o caso de 
levantarmos definitivamente a questão, para 
que, no futuro, não se alegue que e~ Casa 
não levantou, no devido momento e com a 
deVida seljedade, este problef!ta. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Gomes Car
valho, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3P Secre
t:Mo.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~ Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo 
Pires. (Pausa.) 

S. Ex' não está ·presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nel

son Wedekin. 

O SR. l'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB -
· SC. Pronuncia o seguütte discurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. SenadoreS, o Plano Nacionai de 
Reforma Agrária, lançado em outubro de 1985 
como uma das prioridades da Nova República, 
então recentemente instalada, foi visto como 
um primeiro e _dec[~ passo pára a supera-
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çáo de um dos mais graves problemas sociais 
da Nação: a existência, em precárias condi
ções, de milhões de brasileiros que foram ex
pulsos do campo pelo avanço dos latifúndios. 

O Plano foi inicialmente submetido ao deba
te nacional. Nessa discussão, que durou seis 
meses, tiveram voz defensores e críticos da 
Reforma Agrária. Ao final, o PNRA foi conso;. 
lidado e deslanchado em outubro de 1986. 
Sua meta principal era, aparentemente, bas
tante ambiciosa, já que previa a instalação de 
cerca de um milhão e quatrocentos mil agri
cUltores sem terra em uma área de43 milhões 
de hectares. Embora gr.andioso, em tennos 
absolutos~ esse objetivo deveria ser conside
rado até modesto, pois sabe-se que temos 
no Brasil cerca de 12 milhões de camponeses, 

sobrevivendo na periferia das cidades e em 
acampamentos provisórios. 

Hoje, passados quatro anos do lançãmentp 
do PNRA e três de seu início efetivo, vemos 
que, mesmo sendo modesta a meta, o gover
no ficou bem distante de alcançá-la. Foram 
desapropriadas terras num total de 4 milhões 
de hectares, que representam pouco menos 
de dez por cento do total estimado incialmen
te.Já quando nos defrontamos com os núme.: 
ros relativos a agricultores, temos uma con
quista ainda menos significativa: fora assen
tadas, até a metade de 1989, apenas 77.351 
pessoas, o que nos dá um índice d_e 5 por 
cento em relação ao que foram planejado. 

Bastam estes dois percentuais para nos dar 
uma idéia do fracasso deste plano que, pelo 
seu alcance social, deveria ter sido prioritário 
para a atual administração. Na verdade, foram 
muitos os problemas que nos levaram a este 
péssimo desempenho, problemas que, no en
tanto, têm uma única origem, que é a falta 
de vontade política. 

Sem querer estabelecer aqui uma gradação 
entre estes obstáculos à distribuição mais justa 
das terras brasileiras, eu gostaria de tocar ini
cialmente no problema da descontinuidade 
administrativa. Nesses qucttro anos, o extinto 
MIRAD (Ministério da Reforma e Desenvolvi
mento Agrário) teve seis tltu1ares: Nelson Ri
beiro, Dante de Oliveira, Jader Barbalho, Mar
cos Freire. Leopoldo Bessone e !ris Rezende. 
Ora, com wna tal rotatividade não se podia 
mesmo esperar grandes conquistas! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por trás des
sa alternância de Ministras, se esconde, ou 
se mostra, como queiram os meus pares, o 
gradativo afastamento do Gov<:mo José Sar
ney das diretrizes iniciais que haviam sido im~ 
postas pelo PMDB. Esse recuo foi muito bem 
desvendado pelo ex-Ministro Nelson Ribeiro, 
o homem que havia sido escolhido por Tan
credo Neves para implantar a reforma agrária. 

Numa entrevísta ao Jomal do Brasil publi
cada na edição de 5 de março desse ;3,no, 
Nelson Ribeiro disse que Samey, aos poucos, 
foi "se afastando dos trabalhadores rurais e 
da Igreja e se aproximando dos interesses dos 
grandes proprietários rurais". Foi este o mo
tivo que levou Nelson ~Iro a< se demitir do 
cargo. 

J\ afirmação que fizemos antes sobre a falta 
de decisão politica, encontra eco na entrevista 

do ex~Ministro, quando ele acrescenta que, por 
náo ter sido eleitO nem ter o poder de negocia
ção de Tancredo Neves, o atual governante 
"se preocupou com a correlação de força!;õ 
conservadpras que o apóiam". 

Assim, o que poderia parecer um simples 
_ problema administrativo foi, no fundo, uma 

atitude política deliberada: manter em marcha 
lenta o procesSo_ de assentamento de trabalha
dores rurais, O~;a, tal decisão teve como resul
tado o aumento dos conflitos pela posse da 
terra que, nesses últimos anos, vêm ganhando 
os contamos de uma guerra civil localizada. 
E nós, que já ocupamos lugar- de destaque 
nas hum_ilhantes estatísticas mundiais sobre 
fome e mortalidade infantil, chegamos ao topo 
da lista dos assassinatos na luta pela posse 
da terra. 

Foram 533 mortoS durante estes quatro últi
mos anos, que se somam às 882 vítimas ('(!gis
tradas no perfodo de vinte anos, que vai de 
1964 até a inStalação da nova República 

Os processos de desapropriação, por outro 
lado, tramitam com lentidão pela Justiça, acir
rando ainda mais os milhares de conflitos. Se
gundo levantamento da CPT (Comissão Pas
toral da Terra), registram-se litigios em 2.905 
localidades brasaeiras. A morosidade, que ho
je caracteriza a Justiça brasileira, também po
deria ser contornada, na medida em que se 
destinasse mais verba para o setor. 

Entre OS Váfios problemas que retardam a 
nossa reforma agrãria, eu gostaria de men
cionar um que, embora pouco citado, é de 
grande importância. Refiro-me à necessidade 
de modernização do nosso cadastro de imó
veis rurais para que possamos ter uma visão 
bem mais clara e verdadeira da situação~ 

A imprecisão dos nossos dados sobre o 
campo leva a situações como a descrita pelo 
agrônomo Francisco Graziano Neto, da Uni
versidade Paulista Júlio de Mesquita (Unesp), 
que já trabalhou no Incra. Diz ele, em artigo 
publicado no dia 13 de julho deste ano, na 
Folha de S. Paulo: 

"O mesmo Incra indica que em São 
Paulo, o Estado mais desenvolvido do 
País, há mais latifúnctio por dimensão que 
a Soma desses imóveis nos Estados do 
Nordeste. É surpreendente! Mais sur
preendente, porém, é que nenhum des
ses latifúndios de São Paulo foi sequer 
enContrado para que pudesse ser desa
proPriado para fins de reforma agrária. 
São latifúndios fantasmas." 

Ora, sé tal situação corre em São Paulo, 
o que não dizer nas regiões mais distantes 
do centro ·do Pais! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora re
conhecendo que no Sul do País os conflitos 
para posse da terra são menos numerosos, 
e que o número de vitimas é mais reduzido 
dq_que nas demais regiões, devo dizer que 
a sib,iação dos nossos agricultores s_em_terra 
configura-se igualmente dramática. São mi~ 
Ihares de homens e mulheres que, para quitar 
dívidÇJs, tiveram de entregar suas terras para 
os bancos, ou as perderam pelo sucessivo 
desmembramento. SãO- tr6balhélCiores que 

perderam seus empregos para as máquinas 
nas lavouras extensivas. São milhares de seres 
humanos vivendo em péssimas condições 
nos acampamentos provisóriÇlS ou nas favelas 
que cercam as cidades maiores. -

Santa Catarina é um dos estados brasileiros 
que tem o maior númerq de minifúndios e 
uma tradição de grande produtor rural. Mes· 
mo assim, segundo um levantamento recente, 
temos hoje em_ nosso Estado cerca de 1.700 
famílias acampadas à espera de assentamento 
definitivo. São acampamentos precários, sem 
as mínimas condições de higiene, com as pes
soas sofrendo tanto rios meses mais frios, 
quanto nos meses de verão, devido a Precarie
dade de suas barracas. Sem assistência méçli
ca, correm um risco muho maior no caso de 
epidemias. - -

Temos hoje cerca de seis mil catarinerises 
vivendo nessas condições. Muitos deles estão 
nesses acampamentos desde 1985. São, por
tanto, quatro longos anos de espera! Estima
se que para o assentamento deste contingente 
seriam necessários 28 niil hectares~ mas-o 
Incra ctispõe de apenas 1200 hecta.res. Por 
esse motivo, um grupamento de ~rca de cem 
desses agricultores está acampado em Floria~ 
nópolis. na tentativa de sensibilizar as autori
dades estaduais para a gravidade do proble
ma. 

No momento em que nos defrontamos GOÕl 
esse problema, tomamos conhecimento da 
demissão injusta do Sr. professor Jacó Ande
rie, da delegacia regionaJ do Incra em Santa 
Catarina, onde vinha desenvolvendo excelente 
trabalho. Sua demissão, acreditamos, só pode 
ser compreendida dentro daquele panorama 
de gradual desativação das enticlc,.des e do 
afastamento de pessoas que se mostram real
mente dispostas a enfrentar o problema da 
m6 disbibuição das terras brasileiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica assim 
consignado aqui o meu protesto contra-o eS· 
magamento de um dos mais caros sonhos 
dos verdadeiros peemedebistas que, ao che
garem com Tancredo Neves à Presidência da 
República, acreditavam estar iniciando a cami
nhada em direção a uma sociedade mais justa. 

Mas a História avança. E_ esse _avanço é irre
versível, embora possa ser_ retardado por uma 
eventual aliança entre forças conservadoras. 
Ao mesmo· tempo em que constatamos a fra~ 
gilidade das conquistas do Plano Nacional de 
Reforma Agrária, estamos conscientes de que, 
no ocaso deste triste Governo, é preciso conti
nuar na luta com redobrado empenho. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Igná:cio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGI'!ACIO (PSDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ....:...-Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Espírito Santo con
quistou, nos,úJtimos anos, wna trágica noto
riedade, que envergonha e emporcalha o pas~ 
sado padfico do cidadão capixaba.lnfelizmen
te, nosso Estado é conhecido hoje como um 
dos mais víolentos do País, onde assassinatos 
são cometidos à luz do dia, nas cidades _e 
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no campo, onde a ausência de medidas efica
zes de combate à violência e a certeza da im
punidade aumentam a sanha dos criminosos, 
que continuam matando trabalhadores urba
nos e rurais, e trazendo pânico o inseguraça 
às famílias de meu·Estado. O Espírito Santo, 
mais que a macabra fama, escrita a sangue 
vivo, tornou-se o paraiso dos "bicheiros", dos 
narcotraficantes internacionais, que encon
tram no Estado um porto seguro, por onde 
navegam aos ventos da corrupção e da impu
nidade. 

A incompetência de uns, de mãos dadas 
com a omissão criminosa de outros, inobs
tante a diligência funcional de outros tantos, 
está permitindo que estes atos de violência 
no campo e nas cidades minem a estabilidade 
social capixaba e estabeleça a institucionali
zação do terror e do alarme. A sociedade da 
EsPirlto Santo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, ordeira em sua índole e pacífica por tradi
ção, exiSe medidas urgentes para um mínimo 
de trnqüilidade. Tais medidas são absoluta
mente inadiáveis. Crimes não podem conti
nuar sendo cometidos, sem que sejam com
petentemente esclarecidos e os seus respon
sáveis exemplarmente punidos. O crime orga
nizado, muitas vezes com a cumplicidade de 
maus poUcfafs, que felizmente constituem mi
noria, deve ser imec:liatamente desbaratado. 

O macabro elenco de crimes insolúveis tem 
deixado no seio da sociedade capixaba um 
forte e alarmente sentimento de descostura, 
de ceticismo quanto à ação de nossas autori
dades no sentido prescecutório e punitivo. O 
que, de resto, alcança fundo o próprio con
ceito de justiça, minando perigosamente o ali
cerce de credibilidade sobre o qual se assen
tam instituições e autoridades. 

O capixaba quer sab~ quem matou a estu
dante Araceli, o bicheiro Jonatas Bulamaques, 
o empresário José Roberto Jeveaux, a jorna
lista Maria Nilce e tantos outros numa relação 
tão sombria e macabra quanto quilométrlca. 
Quer saber sim, tanto quanto passou a saber, 
desde ontem, com a denúncia recebida e pri
são preventiva decretada, o nome do matador 
da jovem odontóloga Ana Angélica, vítima de 
um pavoroso homicídio praticado em pleno 
centro da Capital de nosso Estado. 

Além disso, Sr. Presidente, o capixaba quer 
o fim das agressões e das ameaças a líderes 
sindicais, e políticos que, em nosso Estado, 
vivem a insegurança sem paralelo conhecido 
em outras unidades da Federação. Assim, 
tombaram vítimas de balas assassinas de pis
toleiros de aluguel os conheddos líderes sindi
cais: Damião Cristáo em Unhares e Veriano 
Sossai em Montanha entre tantos outros em 
Muncípios do norte do Estado e ainda na últi
ma terça-feira, o líder comunitário Valdécio 
Barbosa dos Santos, este no Munidpio de Pe
dro Canário. 

A concentração fundiária no norte do Espi
rita Santo tem ensejado conflitos e é a prin
cipal forl!e geradora de violência no campo. 
O Governo do _Estado tem deveres graves de 
entrentamento desse problema. E lhe é possí
vel a adoção de medldas que diminuam a 
violência no campo: assentamento de 160 fa-

maia que se encontram atualmente acampa
das; revisão dos portes de arma concedidos 
e critérios rigorosos na concessão de novos 
portes; rompimento da impunidade, através 
da elucidação rápida dos crimes ocorridos, 
com identificação e prisão de seus respon
sáveis; saneamento dos quadros da instituição 
polida], escoimando-os das minorias que im
punemente forcejam por· deslustrá-la, deson
rá-la e desacreditá-la perante a comunidade 
capixaba; além de outras medidas que recons
truam conf~anças abaladas nas instituições da 
segurança pública, na operosidade e na efi
ciência de nossas autoridades. (Muito beml) 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Conc-edo a palavra ao nobre Senador Alfre
do Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PL- MG. 
J:j_órfurida o seguinte discurso._)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores~- ante- a gravidade do 
quadro social vivido pelo povo brasileiro, pesa 
sobre cada um de nós, seus mandatários, o 
dever indeclinável de buscar as soluções ur
gentes e inadiáveis para os variados prelble
mas que conturbam e empobrecem a quali
dade de sua vida. 

Não é desonroso para o governado pedir 
socorro ao GoVerno, quando o estado de mi
serabilidade s~e avizinha de sua porta. Do mes
mo modo, cairia em descrédito a honorabi
lidade do governante, se ele fugisse a sua res
ponsabilidade, insensível para entender e acu
dir as necessidades contingenciais e premen
tes de uma parcela dos governados. 

Estou me referindo à situação penosa e an
gustiante em ~e se encontram, há vários 
anos. nossos irmãos, companheiros concida
dãos, e amigos do Vale do Jequlti.nhonha, em 
Minas Gerais, por foi'ça da estiagem impiedosa 
que enfrentam obstinadamente há: tanto tem
po. 

Twe a satisfação rle ser procurado pelo Dr. 
Armando Gil de Almeida Neves, agropecua
rista do Município de Pedra Azul,que, escu· 
dado simplesmente em sua credencial de elei
tor, não obstante sua inegável cultura técnica 
e huanistica, ofereceu-me um precioso estudo 
acerca dos índices pluviométricos anuais da
quele Município, numa série histórica que vem 
desde 1919 até 1988, bem como os_ respec
tivos quadros analíticos gerados por compu~ 
tador, representante a tendência dos índices 
ao longo desses 70 anos,· e suas projeções 
para o futuro. 

As conclusões são assustadoras, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. Pode-se constatar que 
a precipitação pluviométrica anual 'média de 
Pedra Azul é de 920,8 milímetros, situando 
o Município no limiar superior do clima semi
árido. O mais exasperante, contudo, é que a 
tendência avizinha-se sombria, pois o estudo 
projetivo sugere para o ano 2000 um índice 
pluviométrico anual médio de 603,2 milfme
tros, próximo, portanto, do limite inferior do 
clima semi-árido. 

Minas Gerais possui o maior rebanho bovi
no do Brasil. Há apenas cinco anos, o Vale 
do Jequltinhonha detinha o segundo maior 
rebanho do Estado. Hoje! esse número se re-

duz drasticamente a menos da metade. O im
pacto das falências generalizadas dos ml
croempresáriOs e proprietários rurafs, junta
mente ao despovoamento intenso e rápido 
das pastagens, a venda das matrizes e o mala. 
gro da lavoura, oriundos dos graves proble
mas que a situação acarreta, trazem conse
qüências avassaladoras para o futuro, poden
dO, inclusive, vir a impossibilitar que algum 
dia o rebanho e as demais alividades econô
micas daquela região sejam novamente re
compostos. Seria 8 -completa estagnação da 
economia regional, que sente com maior in
tensidade os efeitos da recessão, pois, entre 
outros fatores, vê a_ cada dia suas fmanças 
públicas em piores condições, dada a enorme 
evasão de renda e a conseqüente redução da 
capacidade geradora de tributos. 

Quanto ao aspecto social, é necessário tirar 
do Vale do Jequitinhonha o peso de ter urna 
das rendas per cap/ta mais baixas do PaíS e· 
do Mundo. Ali, a desnutrlçáo leva a grande 
maioria da população à tendência de forma
ção de uma sub-raça.As conseqüências desse 
processo não poderiam deixar de ser trágicas. 
O êxodo se faz presente em quase todas as 
categorias de renda; a criminalidade sofre um 
vertiginoso aumento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria caboti· 
nismo pretender, de urna só vez, solucionar 
todos os problemas do País, cuja magnitude 
e diversidade desafiam todos nós. Mas temos 
a convicção inarredável__de que todos os pro
blemas nacionais são solucionáveis a partir 
do momento em que se ataca um de cada 
vez. E é pensando dessa maneira que venho 
convocar a atenção dos SrJi. Senadores para 
a inadiável adoção, pelo Governo Federal, de 
medidas eficazes de combate às agruras sofri
das por aquela região do meu Estado, pois 
não se _pode exigir rle um povo_ operoso _e 
obstinado abandonar a terra que não escolheu 
para nascer, mas que ama e na qual persevara 
para viver. 

É Imperioso que o Governo Federal, por 
seus órgãos próprios, inicie imediatamente as 
ações conducentes à solução -daqueles pro
blemas, quer pela inclusão do Município e da 
região no Polígono das Secas, para a fruição 
dos benefícios da Sudene, quer pela constru
ção de barragem no rio Jequitinhonha e ou
tros rios menores,. para proteção e perenização 
de seus cursos e ~umento da wnidade local, 
assim como a criação de facilidades para aber~ 
tura de poços artesianos e construção de bar
ragens em propriedades rurais. 

Julgo também oportuno lembrar que o or-
denamento constitucional brasileiro estipula 
a liberdade_ e igualdade para todos os cida~ 
dáos, não uma igualdade absoluta, mas sim 
wna igualdade jurídica, traduzida no direito 
a um tratamento eqüânime, estreme de favo~ 
recimentos ou restrições, conforme acentuam 
as doutrinas democráticas, especialmente o 
Uberalismo, a que tenho a honra de repre-
sentar nesta Casa. . _ 

Atacar os agudos problemas a que nos refe
rimos não é favorecimento àquela região, mas 
dever do Governo e, portanto, de todos nós. 
Tergiversar em relação a eles, por outro lado, 
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é restrição ao direito daquele povo à liberdade, 
pois não existe liberdade sem independência. 

O raciocínio é irrespondível: se cabia ao Go
verno prevenir uma situação de penúria perfei
tamente previsível, como a que se instalou 
naquela região, e não o fez, sobejam razões 
para dele esperar que agora corrija tal omis
são, não com meros paliativos, senão com 
medidas de comprovada valia e eficácia Gcr 
vemar com equilfbrlo é· afastar os desequi
líbrios advindes da generalização; é estabe
lecer prioridades em função dos problemas 
emergentes. E a prioridade daquela região é 
afastar o fantasma da miséria governantes e 
governados não deve existir a palavra "favor", 
mas sim eficiência, presteza e trabalho. Aquele 
povo precisa sentir a presença do Governo, 
que até então se lhe afigura como entidade 
abstrata, encastelada em intangíveis esque
mas palacianos. E os governantes, por outro 
lado, têm o dever de se fazer presentes junto 
àquele povo, mostrar sua imagem e sua. força, 
conjuminar-se com ele em Identidade de pro
pósitos e operosidade, para que se instaure 
um clima de prosperidade e confiança recí
proca. 

Se alguma providência não for urgentemen
te tomada pelo Governo, ninguém há de ja
mais conseguir convencer aquele povo de que 
não foi enganado, discriminado e desprezado 
por aqueles que têm o dever legal, moral e 
humano de acudi-lo,. apoiá-lo e assisti-lo, e 
resolver o drama que o impede de trabalhar 
e prOduzir, de crescer no trabalho e viver na 
dignidade. r 

Quando a ação nefasta da natureza se asso
cia a omissão nefanda dos governantes, está 
formada a equação da miséria; mas quando 
convergentes as necessidades dos governa
dos e a adequada e oportuna atuação dos 
governantes, assiste-se ao espetáculo máximo 
da democracia:

0
a.prevalência da vontade so

berana do povo, :.razão e essência do próprio 
Estado democrático de direito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mal's havendo a tratar, vou encerrar 
a presente se~o. designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de Emenda à Constituição n"' 1, de 1989, de 
autoria do Senador João Menezes e outros 
Senhores Senadores, que altera os prazos es
tabelecidos no § 6!' do arl 14, para desincom
pabftilização do Presidente da República, dos 
Governadores de Estado, do Distrito federal 
e doS Prefeitos, tendo 

PARECER. sob n•145. de 1989, 
-da Comissão Temporária, favotável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto venddo dos SenadOres Chagas Ro
drigues e Mauricio Corrêa. 

2 

Votaçao, em turno único, do Requerimento 
n!' 475, de 1989, dos Senadores Ronan Tito 
e Márcio Lacerda, :::: )1" "itando, nos termos do 
arl 336, alínea c, do (;, nento Interno, urgên~ 
cia para o Projeto de Lei do Seriado n9 217, 
de 1989, de autoria do Senador Márcio Lacer
da, que faculta a dedução de despesas médi
cas e hospitalares em um dos meses seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins de 
determinação mensal da base de cálculo do 
Imposto de Renda das pessoas físicas. 

3 

MATÉRIA A SER DECU\RADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 6, de 1985 
(n9 1 ~9n9, na Casa de origem), que estende 
aos trabalhadoreS avuJsos os benefícios da Lei 
n" 6.435,.de 15 de julho de 1977, que dispõe 
sobre as entidades de previdência privada e 
dá outras providências. 

4 
MATÉRIA A SER DECUIIW)A 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 35, de 1985 
(n9 129/79, na Casa de origem), que introduz 
alterações no texto da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que "cria o Fundo de 
Garantia do Teffipo de Serviço - FGTS" e 
dá outras providências. 

5 

MATÉRIA A SER DECUIIW)A 
PRE.JUDJCADA-

Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1985 
(n" 2.988/80, na Casa de origem), que altera 
os arts. 293 e 294 da ConsOlidação das Leis 
do Trabalho; aprovada pelo Decieto-Lei n 9 

5.452, de ]9 de inaio de 1943, para o fiin 
de assegurar direitos especiais aos trabalha
dores em minas de carvão e ftuorita e em 
quaisquer atividades que liberem poeiras mi
nerais e orgânicas. 

6 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projéto de Lei da Câmara n9 38, de 1985· 
(n"' 2.981/80, na Casa de origem), que altera 
o arl 147 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 
19 de mala de 1943, para o fm de assegurar 
direito a férias proporcionais aos empregados 
que pedirem demissão, com menos de 1 (um) 
ano de serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 16 horas e 30 
minutos.) 

PORTARIA1'1•46,DE 1989 
O Primeiro Secretário do Senado Federal, -

'no uso _das suas atribuições regimentais, re
solve: 

Substituir o Senhar Francisco Zenor Tei· 
~ir_a~ Técnico em Legislação e Orçamento, 

pelo Senhor Doracy Carvalho Reis, Adjunto 
Legislativo, para integrar a Comissão de Inqué
rito instituída pela Portaria n? 44, de 1989, para 
apurar os fatos constantes do processo n9 

5361/89-3, 
Senado Federal, 11 de setembro de 1989. 

-Senador Mende_s__Canale, __ Primeiro Secre~ 
tário. 

PORTARIA 1'1• 47, DE 1989 

O Prfmeíro Secretário do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, re
solve: 

Substituir o Senhor Francisco Zenor Tei
xeira, Técnico em Legislação e Orçamento, 
pelo Senhor Fernaildo Silva de Palma Lima, 
Assessor Legislativo, para integrar a Comissão 
de Inquérito instituída pela Portaria n"' 45, de 
1989, para apurar os fatos constantes dos Pro~ 
cesses n~s 12730/89_-0, 12260/89~4 e 
12261/89-0. 

Senado federal, 11 de setembro de 1989. 
-Senador Mendes Canale, Primeiro Secre
tário. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
1'1• 38, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federill, no usO 
das atribuições que lhe confere o arl 215 do 
Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral e atendendo a recomendação do Prime"iro 
Secretário no processo n?12178/88_-8, resolve 
designar Grupo Especial de Trabalho integra
do pelos servidores Gerson Martins de Rezen
de, como Presidente, Jorge Martins Villas 
Boas, Francisco Oliveira Pereira, CarlOs Ro-
berto dos Santos Moniz, Joaquim Fernandes 
de Oliveira e José Francisco Leite, Membros, 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover 
wn levantamento geral dos diversos contratos 
de prestação de serviços firmados pelo Sena-
do, com o fim de analisar, em profundidade, 
os valores contratados e os serviços prestados 
propondo, se for o caso, Soluções alternativas 
JWlis económicas para o Senado Federal 

Senado federal, 13 de setembro de 1989. 
-José Passos PMo, Diretor-GeraL 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÁO DIRETORA 

Reunião extraordbtárta, realizada 
às 10 horas do dia to' 

de abril de 1989 

As. dez horas do dia_ dez de abril de um 
mil novecentos ·e oitenta e !}OVe, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
-Senador Nelson_ Came[ro, Presidente, presen· 
tes _os Senadores Antônio LuiZ Maya, Pompeu 
de Souza e Louremberg Nunes Rocha, reú
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes por mo-
tivo justificado, os demais membros da Co~ 
missão. Abertos os j:rabàlhos. o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador 
Antônio Luiz Maya que, em seu parecer; apre
senta a redação final do segtllnte projeto: Pro· 
jeto de Resolução n'i' _3, de 1989, que adapta 
o_ Regimento Interno do Senado Federal às 
Wspos!ções da ConStituição da República Fe-
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derativa do Brasil, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assis
tente ad hoc; a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo 5enhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1 O de abril 
de 1989. - Senador_Ne/son Carneiro~ Presi
dente. 

Reunião extraordlnárla, realizada 
às 13 h01'118 e 30 minutos do dia 19 

de ablil de 1989 

Às treze horas e trinta minutos do dia .deze
nove de abril de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Pompeu de 
Sousa, 39 Secretári_o_no eXercício da Presidên
cia, presentes os Senadores Nelson CameJro, 
Antônio Luiz Maya e Lourernberg Nunes Ro
cha, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes 
por motivo justificado; ·os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos. o Senhor 
Presidente concecle a palavra ao Sen_~or An
tônio luiz Maya que, em seus pareceres, apre
senta as redações finais da_s emendas do Se
nado aos seguintes projetes: Projeto de Lei 
da Cantara n• 9, de 1988 (n' 206/87, na casa 
de origem), que dispõe sobre a concessão 
de bolsa-awa1io ao atleta amador e dá outras 
providências e Projeto de Lei ~c:la Câmar~ n~ 
18, de 1988 (n' 7.135/86, na Casa de origem), 
que dispõe sobre as relações de trabalho do 
Treinador Profissional de Futebol e dá outras 
providências. Aprovados os pareceres, e nada 
mais havendo a lrértaf, o_Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando _eu, Leo~ 
mar Diniz, Assistente ad hac, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

saia de Reuniões da Comissão, 19 de abril 
de 1989.-Senador Pompeu de Sousa Presi
dente em exercido. 

Reunião extraordinária, ~Uzada 
às 13 horas e 30 minutos do dia 2 

de maio de 1989 
Às treze horas e trinta_ mim.l_tos do dia dois 

de maio de um mil novecentos e oltenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Cgmissão, sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes os Senadores Antôrlio 
Luiz Maya, Pompeu de Sousa e Louremberg 
Nunes Roçb;111, reúne-se a Comi$são Diretora. 
Ausentes por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor President~ conC;ede a palavra ao Se
nador Antônio Luiz M_ayª que, em seu parecer, 
apresen_ta a red.ação final do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 15, de 19"85 (nç 4.248/80, na 
Casa de origem), que institui a Caderneta de 
Controle do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço- FGTS, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senador Pompeu de Sousa 
que, em seus pareceres, apresenta a redação 
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Cantara n• 17, de 1986 (n' 6.692/85, na 
Casa de origem), que dispõe sobre as Wlida-

des orgânicas das lndústrias Gráficas na Admi
nistração Federal~ e dá outras providências; 
Redações fmais dos seguintes Proj~ Pro
jeto de Lei do Senado nç 57, de 1988, de 
autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que altera a redação do art. 3~. capu~ da Lei 
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS; com a finalidade de estabelecer cor
reção monetária mensal para seus depósitos 
e Projeto de Lei do S~na.çlo n~ 226, de 1981, 
de autoria do Senador ltarmar Fra,nco, que dis
põe sobre a obrigatoriedade da existência de 
um departamento de educação física nos no
so_cômios psiquiátricos. Aprovados os parece
res, O Senhor Presidente- CoriCi;ide a palavra 
ao Senador Antôhio. Luiz M.aya que, em seu 
parecer apresenta a r~ção final do Projeto 
de Lei do Senado nç 92,_de 1988; de autoria 
dO Senador Francisco Rollemberg, que altera 
a redação e acrescenta parágrafo ao art. 84 
da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952. 
Aprovado o parecer, e nada mais -havendo a 
tratar, o Senhor- Presidente dá por encerrada 
a reuniãO, lavrando eu; Leomar Diniz, Assis
tente ad liõc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
c8çáó. -

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maip 
de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presi-
dente: --

--Reunião extraordinária~ realizada 
às 18 boras e 30 minutos do dia 11 

de maio de 1989 

.. ÀS de:z:otto horaS e trinta minutos do dia 
11 de ~aJ-~ de um mil nqvecentos e oitenta 
e nove. na Sala de Reunião da Comissão, sob 
a Piesidêricta . do. senãdor Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes o~ Senhores Senadore;s 

- Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e AntôniO 
Luiz Maya, reúne-se a Comissão Diretora. tu;.
sentes por n1otivo justifiê:ado os dema[s mem
bros da Co_missão. AbertoS Os trabalhos, o Se
nhill Presidente cOncede a palâvra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seu parecer, apre
senta a redação 4o vencido para o twno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Cârnata n• 7,_de 1989 (n' 1201/88, 
na Casa de origem), que dispÕe sobfe a elei
ção para presidente e vice-presidente da Repú
OfiCa- a r.~~izar-s~_ ~m 15_ de_ novembro de 
1.9.89_. Aprovado o parecer~ e rlãda -mais haven
do a.atra@_r, o Senhor Presiç;lente dá p_or encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz. As
sistente ad hoc. a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi~ 
cação. _ 

Sala de Reuniões da Co-missão, 11 de maio 
de 1989. :_·Senador Nelson Carne{ro, Presi-
dente. -

~_Reunião extraordinária, reallzada 
às 19 floras do dia li 

-de maio de 1989 

-AS-dezenove horaS do ~ia 11 de maio de 
um mil novecentos e oitente e nove, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senado!' Nelson_ C_afneifo, Presidente; pre
sentes os Senadores Pompeu de Sousa, Na-

bor Júnior e Antônio L!Jiz Maya, reúne~se a 
Comissão Diretora. Ausintes pOr motivo justi~ 
ficado os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Preside-nte 
concede a palavra ao Senador Pompeu de 
Sousa que, em seu parecer, apresenta a reda
ção final do Subslllutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Cantara n• 7, de 1989 (ri• 1201/88, 
na Casa- de origem), que dispõe sobre a elei
ção para pfesidente e vice::presidente da Repú
blica a realiiar .. se em 15 de novembro de 
1989. Aprovado o parecer, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, As
sistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de maio 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi~ 
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 14 horas do dia 15 

de maio de 1989 

As quatorze horas do dia quinze de maiO 
de um mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Nelson Carneiro, Ffesiden
te, presentes os Senadores Pompeu de Sousa, 
Antôniq_ Luiz Maya e Aureo Mello, reúne-se 
a Comissão Diretor_a Ausentes por motivo jus
tificado os demais membros da comissãO. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Pompeu de 
Sousa que, em seu parecer, apresenta a reda
ção do vencido para o turno suplementar. do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senacio n9 
28, de 19.87, de autoria do Senador Jamil Had
dad, que dispõe sobre os crime_s_ de tmtura, 
terrorismo, tráfico ilfdtp de entorpecentes e 
drogas afins, dando outras providências. Apro
vado o parecer. Assume a Presidência o Sena
dor Pompeu de Sousa, Presidente em exerci
cio, que concede a palavra ao Sepador Nabor 
Júilior ([ue, em seUs pareceres apresenta as 
redações fmais dos seguintes projetes: Proj~ 
de Resolução n9 21, de 1989, que autoriza 
a República Federativa do Brasil, através do 
Ministério da ~u_çação, a contratar operação 
de crédito externo no valor de (JS_$ 
1 o,ooo,ooo.oo-(dez milhões de dólares ameri
canos) e Projeto de R~solução n~ 2;2, <;le 1989, 
autoriza o ·governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito externo no 
valor de US$ 120,000,000.00 (cento e vinte 
milhões de dólares americanos). Aprovado os 
pareCeres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reuriião 
lavrando eu, Leomar, Diniz, Assistente ad hoc, 
a presente Ata que, uma- v~z rubricada pelo 
Senhor Piesidente, vai à-publicação. 

Sala âas Reurüões da Comissão, 15 de maio 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

ReuniãO extraordinária, realizada 
às 18 boras do dia 15 

de maio de 1989 

Às dezoito horas do dia quinze de maio de 
um mil novecentos e oitenta e noVe, na Sala 
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de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Nelson Carneiro, Presidente, pre~ 
sente os Senadores Pomeu de Sousa, Aureo 
MeiJe e Antônio Luiz Maya, reúne-se a Comis
são Diretora Ausentes por motivo justificado 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o .Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Pomeu de Sousa que, em 
seus pareceres, apres_enta as seguintes reda
ções finais: Projeto de Lei do DF n"'9, de 1989, 
que institui a Gratificação pelo Desempenho 
de Atividades de Trânsito do Departamento 
de Trânsito do Distrito Federal e Projeto de 
Lei do DF. n~ 11, de 1989, que esteride, aos 
integrantes_ da Categoria Funcional de Agente 
de Trânsito do Departamento de Trânsito do 
Distrito Federal, disposições do Decreto-lei n~' 
2387, de 18de dezembro de 19.87. Aprovado 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião lavrando eu, Leomar Dinfz, Assistente ad 
hoc, a presente_ Ata_ que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presldeote,_\!.,Là publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de maio 
de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

Reunião exbaordlnáda, realizada 
às 17 horas do dia 16 

de maio de 1989 

As dezessete horas do dia dezesseis de maio 
de um mil novecentos e· oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercício, presentes os Seriadores Pom
peu de Sousa e Lavosier Maia, reúne-se a Co
missão Diretora. Ausentes por motivo justifi
cado os-demais membros da COmissão. Aber
tos os trabalhos, o Senhor Presiden~e. concede 
a palavra ao.Sénador Pompeu de SoUsa que, 
em seu parecer apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n11 23, de 1989, qUe auto
riza a Usina Siderúrgica de Minas Gerais S/A 
- Usiminas, a contratar operação de crédito 
externo no valor de. US$ 7,014.000.00 (sete 
milhões e quatorze mil dólares americanos). 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a 
tratar, o ·senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio 
de 1 989._- Seriador Iram Saraiva, Presidnete 
em exercício. 

Reunião extraordinária. reaUzada 
às 18 horas e 30 minutos do dia 16 

de maio de 1989 
As -dezoito horas e trinta minutos do dia 

16 de maio de um mil novecentos e _oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da COmissão, 
sob a Presidência do Sen@dor Iram Sar~a. 
Presidente em exercício, presentes os Sena
dores Mendes Canale, Antônio Luiz Maya e 
Pompeu de Sousa, reúne-se a ComissãO: Pire
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão-:- Abertos os tra
balhos. o Senhor Presidente conef;de a palavra 
ao Senador Mendes Canale que, em seus pa
receres apres_enta as s_eguintes redações: Re-

dação final do Projeto de Lei do Senado nç 
13, de 1987-DF, que dÍ5pôe sobre as Cartas 
Patentes dos Oficiais.do Co_rpo de Bombeiros 
do Distrito Federal; e redação fmal do Projeto 
de Lei do DF n1 4, de 1989, que altera a estru
tura das categorias funcloriais de Assistente 
So-cial, Técnico em Comunicação Social, En
fermeiro, Geógrafo, Sociólogo e Nutricionista, 
do Grupõ Outras Atividades de Nível Superior, 
do PlariO-ae Oassificação de Cargos instituido 
pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, -
e dâ outras providências. Aprovado os pare
ceres e_nada mais havendo a tratar, o Senhor _ 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do, eu. Leomar Diniz, Assistente ad hoc. apre
sente Ata que, uma vez rubricada pela Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

·Sala dé Reuniões da Comissão; 16 de maio 
de 1989. -Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercício. 

Reunião exlmordlnárla, reallzada 
às 16 horas e 45 núnutos do dia 17 

de maio de 1989 

Às dezesselS horas e quarenta e cinco minu
tos do dia 17 de mala de ~ mil novecentos 
e oitenta _e nove, na Sala de Reuniões da Co: 
missão, sob a Presidência do Senador Iram 
Saraiva," j>reserites os Senadores Antônio Luiz 
Maya, Mendes Canale, Aureo Mello e Lavo!sier 
Maia, reúne-se a Cõmissão Diretora. Ausentes, 
por motivos justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Pr_esldente concede a palavra ao Senaclor An
tônio Luiz Maya que, em seu parecer apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n9 
19, de 1989, que estabelece alíquotas do Im
posto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e lntermunicipal 
e de Comunicação, nas operações e presta
ções interestaduais. Aprovado o- Parecer. O 
Senhor Presidente_concede a palavra ao Sena: 
dor Mendes Canale que, em seus pareceres 
apresenta as redações finais dos seguintes 
proJetas: Projeto de Lei do_ Senado n" 6, de 
1989,- de autOria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre o exercício do direito- de 
voto dos cidadãos brasileiros residentes ou 
em trânsito no_ exterior nas eleições para Presi
dente __ da Repúblfca, Senadores, Deputados 
Federais, Governadores e Deputados Esta
duais; Projeto de Lel_n9 9; de 1989, de autoria 
do Senador Francisco Rollembe~:g, que per
mite a aquisição de imóvel através do Sisteriia 
financeiro de Habitasão, nas condições que 
específica, e dá outras providências e Projeto 
de Lei do_Sen:3do n9 ·w. de 1989, de autoria 
do Senador Severo GomeS, que disciplina as 
relações juridicas que menciona. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
ho_c~ a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de maio 
de 1989.-Senador úam Saraiva, Presidente 
ern exercício. 

Reunlão extraordfuárla, reanzada 
às 16 horas e 50 minutos do dia 18 

de maio de 1989 

Às dezesseis horas e cinqü~nta-minutOs do 
dia dezoito de maio de um mil noVecentos 
e õitenta e nove, na sala de reuniões da Comis
são, sob a Presidência do Senador Pompeu 
de Sousa, Presidente em _exercido, presentes 
os Senadores Antônio Luiz Maya, e Aureo Me
Do. Ausentés, por motivo justificado, os demais 
membros_da Cornissão_. Aberto os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nador Áureo Mello que, em seu parecer apre
senta a redação final do Projeto de Resolução 
n<:> 24, de 1989, ciite autoriza _o_ :Govenl.O do 
Estado_ da Bahia a_ realizar, em caráter excep
cional, operação de empréstimo &temo, com 
a garantia da União e contra~garantias do Estã
do da Sabia, no valor de OS$ 750,000.00 (se
tecentos e cinqüenta milhões de dólares ame
ricanos). Aprovado o parecer, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrado, eu. Leomar Di· 
niz, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vaz rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de maio 
de 1989. ~Senador Pompeu de Sousa. Presi
dente em exercício. 

Reunião extraordináiia, realizada 
às 18 horas e 30 minutos do dia 24 

de maio de 1989 

f.,s dezoito hora~ _e trinta minutos do dia 
24 de maio de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de ReuniõeS da Comissão~ 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Piesidente, presentes o_s Seiladores 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Áureo 
Mello, reúne-se a Comfssáo Diretora Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Ab_erto os trabalhos, o _Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seu parecer ofere
ce a redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 11, de 1989 
(n" IA82/89, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário_ mínimo. Aprovado o parecer, 
e nada mais haveildo a tratar, o -Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando, 
eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, _a pre
sente Ata que, uma veZ rubricada pelo Senhor 
_Presidente1 vai à publicação. _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio 
de 198_9. :.__Senador Nelson _Carneiro Presi
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
àS 19 horas do dia 24 

de maio de 1989 

Às dezenove horas do dia 24 de maio de 
um mil novecentos e oitente e nove, na sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Iram Saraiva, Presidente em exer-
cicio, presentes o_s Senadores Pompeu de 
Sousa, Divaldo_ SUruagy e AntQnio Luiz Maya. 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Co
missão. Aberto os trabalhos o Senhor Presi-
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dente concede a palavra ao Se;nador Pompeu 
de Sousa que, em· seus pareceres apresenta 
as seguintes redações finais: Projeto de lei 
do DF n9 5, de 1989, que conta em dobro 
o tempo de serviço efetivamente prestado em 
Brasilia, no período que menciona, por servi
dores públicos civis do Governo do Distrito 
Federa], e dá outras providências; Projeto de 
Lei do Senado ~ 38, de 1989, de autoria do 
Senador Louremberg Nunes Rocha, que su
prime e acrescenta dispositivos à Lei n9 4.737, 
de 15 de julho de I 965 - Código Elehoial 
e Projeto de Lei do Senado n9 17, de 1989, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que proí
be a existência de celas para castigo de presos 
e dá outras providências. Aprovado os parece~ 
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, I<!M'an
do, eu, Leomar Dinlz, Assistente ad hoc,a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à ·publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maiO 
de 1989. Senador Iram Saraiva, Presidente em 
exercfcio 

Reunião extraordinária, realizada 
às 17 horas e 30 minutos do dia 30 

de maio de 1989 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia 
30 de maio de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores Áu
re.o Mello, Divaldo Suruagy e Lavoisier Maia, 
reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por 
motiVo justificado, os demais membros da Co
missão. Aberto os trabalhos. o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador Áureo 
MeHo que, em seus paraceres, apresenta as 
seguintes redações: Redação· final do Projeto 
de Lei do DF n912, de 1989, que dispõe sobre 
a Gratificação Extraordinária dos Servidores 
da Tabela de Pessoal do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal e dá outras providências; 
Redação Final do Projeto de Resolução n~ 25, 
de 1989, que autoriza o Goverriõ da União 
a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 99,000,000.00 (rióventa e nove 
milhões de dólares americanos);. e Projeto de 
Lei do DF n9 18, de 1989, que dispõe Sobre 
os vencimentos dos membros da Carreira de 
Procurador do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. Aprovado os Pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando, eu, Leomar Di
niz, Assistentead hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da ·Comissão, 30 de maio 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente.· 

Reunião extraordinária, realizada 
às 9 horas do dia 31 

de maio de 1989 

Às nove horas do dia 31 de maio de um 
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senador Nelson Carneiro, Presidente, presen
tes os Senadores Mendes Canale, Divaldo Su-

ruagy e Antônio Luiz Maya, reúne~se a Cernis~ 
são Diretora. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente· concede a 
palavra ao Senador Mendes Canale que, em 
seus pareceres apresenta as seguintes reda
çôes: Relação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo ao_ Projeto de Lei do 
Senado no 280, de 1985-DF, qUe concede 
pensão especial à Sr' Zilda Moraes Rêgo Can
tanhede, viúva do Doutor Plinio Cantanhede, 
eX-Prefeito do Distrito Federal e dá outras pro
vidências; RedaÇão Final do Projeto de Resolu
ção n9 183, -de 1988, Que réVoga- o item VI 
do art. 406_ e o art. 412 do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n<:> 58, de 1972. Aprovado o parecer. 
O Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senador Antônio Luiz Maya que, em seu pare
cer apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 20, de 1989, que aprova as con
tas do Governador do Distrito Federal, refe
rentes ao exercido de_l987, ressalvadas as 
responsabilidades imputáveis a gestores por 
infrações legais e .danos patrimoniais de qual
quer espécie. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando, eu. Leomar Di
niz. Assistente ad hoc, a presente Ata, que 
uma vez rubricada pelo Senhor- Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente~ 

Reunião extraordlnárht, realizada 
às 22 horas e 30 minutos do dia 31 

de maio de 1989 

Às vinte e duas horas e trinta minutos do 
dia 31 de maio de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de ReÚniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mendes Canale, 
presidente em exercício, presentes os Sena
dores Pompeu de Sousa Nabor Júnior e Áureo 
Mello, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes. por motivólustificado, os demais mem
bros da Comissão. Aberto os Trabalhos, o Se
rihor Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seu parecer apre~ 
senta a redaçao final do Projeto de Lei do 
Senado n9 23, de 1989, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que estabelece normas pa
ra a privatização das empresas públicas e de 
economia mista, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer, e 'nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando, eu, Leomar Diniz. Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio 
de 1989. - Senador MendeS Cana/e, Presi
dente em exercido. 

Reunlão extraordinária, realizada 
às 17 horas do dia to 

de junho de 1989 

Às dezessete horas do dia 19 de junho de 
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 

de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Nelson Carneiro, Presidente, pre
se.nte os Senadores Mendes Canale, Lavoisier 
Maia e Áureo Mello, reúne~se a Comissão Dire· 
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da COmiSsão. Abertos os tra
balhos, o Senhor !?residente concede a palavra 
ao Senado_r Mendes Canªle que, em seu pare
cer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 26, de 1989, que autoriza o Go
~mo do Estado do Mato Grosso a contratar 
operação de crédito externo no valor deUS$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares 
americanos). AprOvado o parecer. Asswne a 
Presidência o Senador Alexandre Costa, Presi
dente em exercício, que concede a pal~a 
ao Senador Mendes Canale que,_ em seu pare
cer, apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do DF n9 22, de 1989, que reajusta os 
vencimentos. salários, soldos, proventos, pen· 
sões e demais remunerações dos setvidores 
civis e militares da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas do Dis
trito Federal, e dá outras providências. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando, eu, Leomar Diniz, Assistente, 
ad hoc. a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. 19 de junho 
de I 989. -Senador a*/15 Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Reunião extraordlnárla, realizada 
às 22 horas do dia 1• 

de junho de 1989 

Às vinte e duas horas do dia 19 de junho 
de um mil novecentos e oitenta e nove, na 
Sa1a de ReuniOes da Comissão, sob a Presi· 
dênda do Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exerclclo, presentes os Senadores Lou
remberg Rocha, Antônio Luiz Maya e Divaldo 
Swuagy, reúne-se a Coinfssão Diretora Au
sentes, ausentes, por motivo justificado, os de· 
mais membros da Comissão. Abertos os tra
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Louremberg Nunes Rocha que, 
em seu parecer, apresentaa redação do ven· 
cido para o turno suplmentar do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n9 24, de 
198~omplementar, que estabelece nor· 
mas para o adequado tratamento tributário 
do ato_~ooperativo. Aprovado a tratar, o pare
cer e nada mais havendo a Senhor Presidente 
dápórencerrada a reunião, lavrando, eu, Leo
mar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma Vff!Z rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à public~çáo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de junho 
de 1989. ---:Senador Iram SaraiVa, Presidente 
em exercício. 

Reunião extraordlnárla, realizada 
às 13 horas e 30 minutos do dia 7 

de junho de 1989 

As treze horas e trinta minutos do dia 7 
de junho de um mil novecentos e oítenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do S~ador Nelson carneiro, 
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Presidente presentes os Senadores Antônio 
Luiz Maya, Pompeu de So~ e Oivaldo Surua
gy, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes 
por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Sena· 
dor Antônio Luiz Maya que, em seu parecer, 
apresenta a redação fmal do Projeto de Lei 
do DF n9 8, de 1989, que altera o art. 93 
do Decreto-Lei n11 82, de 26 de dezembro de 
I 966, e dá _outras providências. Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 
de 1989. -Senador Nelson Qmefro, Presi
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 18 horas do dia 7 
de junho de 1989 

Às dezoito horas do dia 7 de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na Saia de Reu· 
niões. da Comissão, sob a Presidência do Se
nador Nelson Carneiro, presentes os Sena
dores Pompeu de Souza, Antônio Luiz Maya 
e Divaldo SUruagy, reúne-se a Comissão Dlre
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os tra
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Pompeu de Souza que, em seu 
parecer; apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n '129, de 1989, que autoriza 
o Governo do Estado Paraná a Contratar ope
ração de empréstimo externo no va]pr deUS$ 
!00,000,000.00 (cem milhões de dólares 
americanos). Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Di
niz, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 10 horas do dia 8 

de junho de 1989 

As dez horas do clla 8 de junho de mil nove
centos e oitenta e nove, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador 
Iram Saraiva, Presidente em exercido, presen
tesos Senadores Francisco Rollemberg, Antô
nio ~iz Maya e Divaldo Suruagy, reúne-se 
a Comissão Diretora. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Louremberg 
Nunes Rocha que, em seus pareceres, apre
senta as redaçoes fmais dos seguintes proje
tas: Projeto de Lei do DF n? 7, de 1989, que 
Institui normas para a atualização monetária 
de dêbttos com a Fazenda PúbUca do Distrito 
Federal, altera o DecretO-Lei n9 82, de 26 de 
dezembro de 1966, e dá outras providências, 
e Projeto de Lei do DF n' I4, de 1989, que 
suspende a aplicação da Lei n? 8, de 29 de 

dezembro de 1988, no período que menciona. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrad<Z~ 
a reunião, lavrado eu, leomar Din!z, Assisten
tead hoç a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação, 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho 
de 19_6_9. -Senador Iram Saraiva~ Presidente 
em eXercício. - -

Reunião eXtraordinária, realizada 
às 16 horas e 15 minutos do dia 8 

de junho de 1989 

As dezesseis horas e quinze minutos do dia 
8 de junho de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Iram Saraiva, Presi
dente em exercído, presentes os Senadores 
Louremberg Nunes Rocha, Antônio Luiz Maya 
e Divaldo Suruagy, reúne-se a Comissão Dire
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os tra
balhos o Senhor Presidente Senaclor concede 
a palavra ao Senador Louremberg Nunes Ro
cha que, em seu parecer apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 30, de 1989, 
que autoriza a companhia de Gás de São Paulo 
- Comgás, a contratar operação de crédito 
externo no vaJor de US$ 94,000,000.00 (no
venta e quatro milhões de d6lares america
nos). Aprovado o parecer, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz..As
sistentead hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi· 
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho 
de I 989. -Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercido, 

Reunl~o extraordinária, realizada 
às 10 horas do dia 14 

~ dejunho de 1989 

Às dez horas do dia 14 de junho de um 
m11-noVeCentos e -Oltenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Cotilissão, sob a Presidência do 
Senador Iram Saraiva, Presidente em exercí
<:io, presentes os Senadores Antônio Lulz 
Maya, _Mendes Canale e Louremberg Nunes 
Rocha, reúne-se a Comlssão Diretora. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabãl.hos, o Se
nhor Pr~idente concede a palavra ao Senador 
Antônio Luiz Maya que, em seu parecer apre
senta a redação final do Projeto de Decreto 
Leg[s)ativo n9 3, de I 989, que acrescenta pará
grafos ao art. 49 do Decreto Legislativo n9 72, 
de 1988, que_ "dispõe sobre a remuneração 
dos membros do Cohgresso Nacional". Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrado a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniõ.es da Comissão, 14 de junho 
de 1989. -Senl!ldor Iram Saraiva, Presidente 
em exercício. 

Reunião extraordinária, reaUzada 
às 15 horas do dia 15 

de: junho de 1989 

Às quinze horas do dia 15 de junho de um 
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senador liam Saraiva, Presidente em exercí
cio, presentes os Senadores Mendes Canale, 
Louremberg Nunes Rocha e Antônio Luiz 
Maya, reúne-se a- ComissàO Diretora. Ausen
tes, por motivo -justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Se-· 
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Mendes Canal e que, em seu parecer apresenta 
a redação final do Projeto de Lei do DF n9 
13, de 1989, que faculta o direito de opção· 
pela aposentadoria à _conta do Distrito Federal 
a ex-selVidores do Quadro Suplementar de 
Pessoal do Distrito Federal e dá outras provi
dências. Aprovado o parecer, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente_ dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Di
niz, Assistente ad hoc, a presente Ata qu~. uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à 
publicação. 

SaladeReuniõesdaComissão, I5 de junho 
de 1989~......; Senador Iram Saraiva, Presidente 
em Exercícla. _ 

Reunião extraordinária, realizada 
às 16 horas do dia 15 

de junho de 1989 

Às dezesseis horas do dia I5 de junho de 
um mil novecentos e oitenta. e nove, na Saia 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Nelson Came_iro, Presidente, pre· 
sentes os Senadores Nabor Júnior, Pompeu 
de Sou.s.a e Antônio Luiz M&ya, reúne-se a Co
missão Diretora. Ausentes. por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos. _o Senhor P~esidenté 
concede a palavra ao Senador Nabor Júnior 
que, em seu parec::er apresenta a redação fina] 
do Projeto de Resolução ri' 31, d~ 1989, que 
autoriza o Governo da Onião a celebrar contra
tos bilaterais no valor deUS$ 
1,765,085,095.00 (um bilhão, seteCentos e 
sessenta _e cinco milhões, oitenta e cinc::o mil 
e noventa e cinco dólares americanos), junto 
aos governos de países credores no âmbito 
do chamado "Oube de Pat"ls". Aprovado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor 'Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, 
a presente Ata que, uma v~z rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação~ 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 15 de junho, 
de 1989. - SenadorNelso.n Carnelw,Presi· 
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 16 horas e: 15 minutos do dia 15 

de junho de 1989 

Às dezesseis horas e quinze minutos do die 
15 de junho de um mil novecentos e __ oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Iram Saraiva, 
Presidente em- exercício, presentes os Sena
dores Mendes Canal e, Louremberg Nunes Ro--
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cha e Antônio Luiz Maya, reúne--se a Comissão 
Diretora. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa
lavra ao Senador Mendes Canale que, em seu 
parecer apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 28, de 1989, que autoriza 
o Governo da União, através do Ministério da 
Aeronáutica, a contratar operação de -Crédito 
externo no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta 
e cinco mllhões de dólares_ americanos). Apro
vado o parecer, e nada roais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar DiniZ, Assistente ad 
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, IS de junho, 
de 1989.- Senador_Jram Saraiva, Presidente 
em exerdcio ~ 

Reunião extra.ordinárla, reallzada 
às 17 horas do dia 21 

de Junho de 1989 

As d~zessete horas ~o dia 21 de junho de 
um mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob)~ ~residência 
do Senador Nelson Carneiro, Presidente, pre
sentes os Senadores Pompeu de Souza, Antô
nio Luil; Maya e Mendes_ Canale, reúne-se a 
<:omissão Diretora. Au_sentes, por motivo justi
ficado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Serlador Pompeu de 
Souza que, em seus pareceres apresenta as 
seguintes redações finais: Redação final do 
Projeto de Resolução rt' 32, de 1989, que auto
riza o Governo do Estado do Amazonas a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados novos, a 1380.000~02 
Obrigações do Tescn.iro Nacipnal- OTN, e 
Projeto de Resolução n9 33, de 1989, qUe àüto-. 
riza o Governo do Estado da Ba:hia a emitir 
Letras F"U)anceiras do T escuro do Estado da 
Bahia - LFTBA, em substituição a 
21221.939,00 Obrigações do Tesouro doEs· 
tado da Bahia-OTBA. Aprovados os parece
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Leomar Diniz, ASsistente ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho, 
de 1989. - Senador Nelson_ Carneiro, Presi
dente 

Reunião extraordinária, realizada 
às 8 horas do dia 23 

de junho de 1g59 

As oito horas do dia 23 de junho de um 
mil novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senador Iram Saraiva, Presidente em_ exerci
cio, presentes os Senador~s Mendes Canale, 
Louremberg Nunes Rocha e Antônio Luiz 
Maya, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes, por d\otivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Mendes canale que, em seu parecer apresenta 

a redação do vencido para o turno suplemen
tar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n" 7, de 1989, de autoria do Senàdor Ruy Bace
lar, que altera a Lei no 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, que dispõe sobre os registras 
públfcos e dá outras providências. Aprovado 
o parecer, e _nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc, 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho 
de 1989.- Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exeic:ício. 

Reunião extraordinária, reaUzada 
às 14 hoias do dia 27 

de junho de 1989 

As quatorze horas do dia 27 de junho de 
um mil novecentos e oitenta e no~ na Saia 
de reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Alexandre Costa, Presidente em 
exercício, presentes os ~enadores Pompeu de 
Sousa, Nabor Júnior e Aureo MeUo, reúne-se 
à ComisSão ·oiretora. Ausentes, por motivo 
justificado os demais membros da Comissão. 
AbertoS Os trabalhos, o Senhor Presidente 
c:Oricede a palavra ao Senhor Senador Pom
peu de Sousa que, em seu parecer apresenta 
a rea:açao· final do Projeto de Lei do Senado 
rt' 132, de 1989, de iniciativa da Comlssão 
de ConStituição, Justiça e Cidadania, que re
gulamenta o art. 91' da Constituição Federal. 
Aprovado o parecer, e nada rriaiS hã.vendo a 
tratar, o Senhor Presidente dâ por encerrada 
a reUnião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assis
tente ·ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi· 

-cação. 
Sala de Reuniões da ComissãC?,.27 de junho, 

de 1989. - Senador Alexandre Costa. Presi
dente e-m exercício. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 15 horas do dia 27 

de junho de 1989 
Ãs quinze- horas do dia 27 de junho de um 

mil novecentos e oitente e nove, na sala das 
Reuniões da Comissão. sob a Presidência do 
Senador Iram Saraiva, Presidente em exercí» 
do, presentes os S_enadores Mendes Canale, 
Louremberg Nunes Rocha e Antônio Luiz 
Maya. reúne~se a Comissão Diretora. Ausen

- tes, por motiVo Justificado, os demais mem-
bros da Comissão. Ab~rtos os trabalhos. o Se

, nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Mendes Canal e que, em seu parecer apresenta 
redação final do Projeto de Lei do DF n9 1 O, 
de 1989, que cria e extingue unidades orgâ
nicas na Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal e dáoutras providências. 
~rovado .o parecer, e riáda mais havendo a 
traia-r. o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, .lavrando eu, leomar Diniz, Assis
tente' Ad hoc, a presente Ata que, uma Vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação. -
· Sala d_e Reuniões da Comissão, 27 de junho 
de 1989. ;___Senador Iram SaraiVa, Presidente 
em exercício. 

Reunião extraordinária, rem.ada 
às 15-horas e 50 minutos do dia 27 

de junho de 1989: 

Às quinze horas e cinqüênta minutos do 
dia 27 de junho de um mil novecentos e oiten
ta e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Ca_r
neiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya e Lavoi
sier Maia, reúne-se a Comissão Diretora. Au
sentes por motivo justificado, os demajs mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Souza. que, em seus parecetes 
apresenta as redações fina;is dos seguintes 
projetOs: Prõjeto de Lei .do _[)f n9 24, de 1989, 
que dispõe sobre a revisão dos vencimentos 
básicos dos ConSelheirOs -EfAUc;litores do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal e dos 
Membros do Ministério Público junto aÕ mes

_mo Tribunal e dâ outras providências; Projeto 
de Resolução n9 34, de 1989, que autoriza 
o GovernO da União, através do Ministério do 
Exército, a contratar operação de crédito exter
no no valor de US$ 22,384,095.92 (vinte-e 
dois milhões, trezentos e oitenta e quatro rrul, 
noventa e cinco milhões de dólares ameri
canos e noventa e dois centavos), junto a um 
consórdo de bancos franceses liderados pelo 
Banque Nationale de Paris. Aprovados os pa
receres o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador _Ant6nio Luiz Ma_y_Ç~ Q\1-e, em seu 
parecer apresenta_a redação final do Projeto 
de Resolução n9 36, de 1989, que autoriza 
o Governo da Goi~o a contratar operação de 
crédito no valor de FF 240.000.000,00 (duzen· 
tos e quarenta milhões de francos franceses), 
a serem repassados ao Estado de São Paulo 

através do Banco do Brasil S.A. AProvado o 
parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad hoc. 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho 
de 1989. - Sehiador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

Reunião eXtraordinária, reallzada 
às 16 horas do dia 28 

de junho de 1989 

Às deze~eis horas do dia 28 de junho de 
um mil novecentos e oitenta e riove, na Sala 
de Reuniões da Coinissão;Sob a-Presidêirda 
do Senador Nelson Came1ro, Pl-esidente, pre
sentes os S~Jladores Pompeu de Sousa, Na
bar Júnior e Aureo de Mello, reúne-se a Comis
são Diretora. Ausentes, por motivo justificadõ, 
os demais membros da Comissão. Abertos 
oS trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Pompeu de Sousa que, 
em se_us pareCeres apresenta -as redações fi
nais dos seguintes projetas; Projeto de Resolu
Ção no 37, de 1989, que autoriza o Governo 
do Estado do Tocantins a contratar c;>peraç:ão 
de erTIPrl-StirTio externo no valor de US $ 
400,000,000.00 (quatrocentos milhóes de dó
lares americanos), junto a Um sindicato de 
bancos estrangeiros; Projeto de Lei do DF n' 
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27, de 1989, que autoriz.a o Poder Executivo 
a abrircrédltos adicionais até o Umlte de NCz$ 
330.000.000,00 (trezentQs e trinta milhões de 
cruzados novos) e dá outras providências. 
Aprovados os pareceres e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Dinfz, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Coinissão, 28 de junho 
de 1989. -Senador '/'ielson Carneiro~ Presl
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 16 horas e 30 minutos do dia 28 

de junho de 1989 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 
28 de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, presentes os Senadores Pompeu 
de Sousa. Nabor Júnior e Aureo MeDo, reú
ne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por mo
tivo justificado, os demais membros da Co
missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senador Pompeu 
de Sousa que, em seu parecer, apresenta a 
redação do vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
do DFn9 -ll, de 1988, que institui o Adicional 
do Imposto sobre Renda e Proventos de Qual
quer Natureza previsto no art. 155, inciso n, 
da Constituição Federal. Aprovado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistentead~ apresente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho 
de 1989.- Senador f'lelson Carneiro, Presi
dente. 

Reunião extraordlnárl~ reaUzada 
às 15 horas do dia 29 

de junho de 1989 

Às quinze horas do dia 29 de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na Sala de Reu
rúões da Comissão, sob a Presidência do Se
nador Nelson Camefro, Presidente, presentes 
os Senadores Pompeu de Sousa, Nabor Jú
JÚÇir e Aureo MeUo, reúne-se a Com[ssão Dire
tora. Ausentes, por motivo justificado~ os de
mais membros da Comissão. Abertos os tra
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Pompeu de Sousa que, em se:u 
parecer, apresenta as redações finais dos se
guintes projetas: Projeto de Lei do DF no 20, 
de 1989, que reestrutura o Grupo Direção e 
Assistência Intermediárias, de que trata a Lei 
fl9 6.762, de 18 de dezembro de 1979, e dá 
outras providências; Projeto de Lei do DF n~ 
21, de 1989, que estabelece a carga horária 
dos servidores civis da Administração Direta 
e Autárquica e das Fundações Públicas do 
Distrito Federal. Aprovados os pareceres, e na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Leo
mar Diniz. Assistente ad hoc, a presenta Ata 

que, urrta vez rubricada pelo Senhor Presi
dente,_vai à publica"çâo. 
~_de_ Re!,llliões da Com~ão, 29 de junho 

de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presi
derlte._ 

Reunião extraordinária, realizada 
às 9 horas e 30 minutos do dia 30 

de junho de 1989 

_ Às .nove horas e trinta minutos do dia 30 
de junho de mil novecentos e oitenta e nove, 
na Sala d_~_Reuniões da Comissão, sob a Presi
dêncla_d_o Senador Nelson Carneiro, Presiden
te, presentes os Senadores Antônio Luiz Maya, 
Nabor Júnior e Pompeu de Sousa, reúne-se 
a Comissão Diretora. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os traba1hos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Antônio Luiz 
Maya que, em seus pareceres, apresenta as 
redações finais dos seguintes projetas: Projeto 
de Resolução n<:> 38, de 1989, que autoriza 
o Governo da União a contratar operação de 
crédito externo suplementar no va1or de DM 
3,900,000.00 (três milhões e novecentos mil 
marcos alemães), com o Bayerische Vereins
bank Aktiengesenschaft (Banco da Bavária); 
ProjetQ de Resolução n~ 39, de 1989._ que auto
riza a Companhia Va1e do Rio Doce (CVRD) 
a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, no valor de CL$RDA 
2. 721,600.00_(dois milhões, s_etecentos e vinte 
e um mil e seiscentos dólares clearing), junto 
ii VB-AHB TAKFRAF EXPORTIMPORT daRe
pública Democrática Alemã. Aprovados os pa
receres, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presklente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente _ad hoc, 
a presente Ata que, uma, vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões_da Comissão, 30 de junho 
de 1989. - Senador Nelson Cameíro, Presi
dente. 

Reunião extraordln8ria, reaUzada 
às 1 O horas e 20 minutos do dia 30 

de junho de 1989 

_ Às dez horas e vinte minutos do dia 30 de 
junho de mi1 novecentos e ohenta e nove, na 
Sala de Reuniõe{> da Comissão, sob a Presi
dêntia do Senador lram Saraiva, Presidente 
em exercido, presentes os Senadores Mendes 
Canale, Antôni9 Luiz Maya e Nabm Júnior, 
reúne-s_e a Comissão Diretora. Abertos ostra
balhos,_o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senac;lor Mendes Canale que, em seu pare
cer, apresenta a redação final do Projeto de 

_l..,ei do DF n~ 32, de 1989, que aprova tabelas 
das Fundações Públicas do Distrito Federa1 
e dá outras providências. Aprovado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Leomar Diniz, Assistentead hoc; a pres_ente 
Ata que, uma vez rubricélda pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. -:Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercício. 

Reunião extraordbtária, realizada 
às 11 horas e 15 minutos do dia 30 

<1~ junho de 1989 

Às onze horas e quinze minutos do dia 30 
de junho de um mil novecentos e oitenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Comissão, sob 
a Presidência do Senador Iram Saraiva, Presi
dente em exercido, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e Antônio 
Luiz Maya, reúne-se a Comissão Diretora. Au
sentes, por motivo justificado, os demais 
membros _da ComiSsão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palaVra ao Se
nador Pompeu de Sousa que, em seu parecer, 
apresenta a reda_ção do vencido para o turno 
suplementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~" 42, de 1988 (n~ 
243/87, na Casa de origem), que cria a Car
reira e os respectivos cargos de Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamen
tal, fixa os valores de seus venclmentos e dá 
outras providências. Aprovado o parecer, e n~
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Leo
mar Diniz, Assistente ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. -Senador Iram Saraiva, Presidente 
em exercido. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 11 horas e 32 minutos do dia 30 

de junho de 1989 

Às onze horas e trinta e dois minutos do 
dia 30 de junho de ununil nove(:e_ntos e Oiten
ta e nove, na Sala de Reurúões da Comissão, 
Sob- a Pi-esidência do Senador Nelson Car
~eiro, Presidente, presentes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Aureo Mello e Antônio Luiz 
Maya, reúne-se a Comissão Dlretora. Ausen
tes. por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos õs traba1hos, o Se
nhor Presidente concede a pa1avra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seus pareceres 
apresenta as redações fmais dos seguintes 
projetas: Projeto de Resolu_ç_ão n<:>40, de 1989, 
que autoriza o Governo do Estado do Ceará 
a cont,ratar OQeração de ef!1prêstimo exteffio~ 
nO Vãlor do DM 15,000,000.00 (quinze lni
lhões de marcos alemães), junto ao Kredi
tanstalt fur Wiederaufbau - KFW; Projeto de 
Re$olução n9 4l, de 1989, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a emitir 
Letras F"manceiras do TesoW"O do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTR.J, em substituição a 
80.427.825 Letras Fiitari:Ceiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ; e Projeto 
de Resolução n~ 42, dé 1989, que terratifica 
a Resolução n~ 434, de 15 de dezembro de 
1987. Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Leomar Di
rúz, Assistente ad hoc, a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo senhor Presidente, Vai 
à publicação. 

Sa1a de Reuniões da Comissão. 30 de junho 
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 1:; 471'19 

Reunião extraordinária, reaDzada 
às 12 horas e 9 minutos do dia 30 

dejiDiho de 1989 

Às doze horas e dezenove minutos do dia 
30 de junho de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões da C~issão, 
sob a Presidênda do Senador Iram Saraiva, 
Presidente em exercício, presentes os Sena
dores Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya 
e Divaldo Suruagy, reúne~se a Comissão Dire
tora. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da COmissão, Abertos os tra
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Pompeu de Sousa que, em seus 
pareceres apresenta as redações finais dos se
guintes projetas;_ Projeto de Resolução n"' 43, 
de 1989, que autoriza- o Goyerno do Estado 
de A1agoas a contratar operação de emprés
timo externo no valor de OS$ 200,000,000.00 
(duzentos milhões de dólares americanos); 
Projeto de Resolução n~ 44, de 1989, que auto
riza a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em crUzados novos, a 
168.000,00 (cento e sessen~ e oito mil) Obri
gações do Tesouro Nadaria!- OTN; e Pro
jeto de Resolução n~ 45, de 1989, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da 
Bahia, a contratar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 50,000,000.00 (Cin
qüenta milhões de dólares americanos). Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assis
tente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação. ~ 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. -Senaaor kam Saraiva. Presidente 
-em exercido 

Reunião extraordinária, realizada 
às 12 horas e 40 minutos do dia 30 

de junho de 1989 

Às doze horas e quarenta minutos do dia 
30 de junho de um mil novecentos e oitenta 
e. nove, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, presentes os Senadores An
tônio Luiz Maya, Pompeu de Sousa e Nabor 
Júnior, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senador 
Antônio Luiz Maya que, em seu parecer apre
senta a redação do vencido para o turno suple
mentar do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~' 9, de 1989 (n9 1.710/88, 
na Casa de origem), que- reguJamenta o art. 
159, inciso I, alínea c da Constituição Federal, 
institui o Fundo Constitucional de Financia
mento do Norte - FNO, o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Nordeste- FNE 
e o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro~Oeste-FCO e dá outras providên
cias. Aprovado o parecer, e: nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encer
rada a reunlã~ lavrando eu, Leomar Diniz, As
sistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez 

rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 
de 1989. - Senador fie/soo Carneiro, Presi
dente. 

Reunião extraordinária, realizada 
às 12 horas e 50 minutos do dia 30 

de junho de 1989 

Às doze horas e cinqüenta minutos do dia 
30 de junho de um mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala-de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, Presidente, pres_entes os Senadores 
Pompeu de Sousa, Nabor Júnior e Áureo Me
llo, reúne-se a ComJssão Diretora. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Pompeu de Sousa que, em seus pareceres 
apresenta as redações finais dos seguintes 
projetas: Projeto de Lei do DF n9 28, de 1989 
que cria a Carreira Auditoria Tributária, fiXa 
os valores de seus vencimentos e dá outras 
providências; Projeto de Lei da Câmara n9 9, 
de 1989 (n9 1.710/88, na -casa de origem), 
que regulamenta o arl 159, iii.ciso I, alínea 
c da Constituição F e:dera!, institui o Fundo 
Consttlucional de Financiamento do Norte -
FNO, o Fundo Constitudonal de Financia~ 
merito do Nordeste- FNE e o FundoConsti
tuCiorial de FinanCiamento d_o Centro-Oeste 
- FCO e dá outras providências. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a trã.tar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Leomar Diniz, Assistente ad 
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 

-pelõ Senhor_Presidente:,. vai à publicação. 
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho 

de 1989. -_Senador Nelson.Carneíro Presi
dente. 

COMISSÃO DO DISlRITO 
FEDERAL 

CONVOCAÇÃO 

O Excelentíssimo senhor Presidente da Co· 
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, tem o prazer de convocar Vossa 
Excelência, para a próxima reunião, a se reali
zar terça-feira, dia 19 de setembro, às 11:30 
horaS, na -Sãla de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa. 

Secretaria da Comissão, 14 de setembro 
de 1989.-Carlos GuDheinne FonseCa, Se
cretário da ComissãO do Distrito Federal. 

19• REUNIÃO, EM 19 DE 
SETEMBRO DE 1989 

Pauta 
lt~~m I-Projeto de Lei do Distrito Federal 

n9 29, de 1989- (Mensagem n9 47, de 1989 
-DF) - (Mensagem n" 37GAG, de 22-6-89 
-:-:-- na origem)_ - Extingue 6rQãos e cargos, 
áltera a estrutura da Administração do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Autor: Executivo local. 
Relator: Senado~ Odacir Soares. 
Parecer: FavOrável ao projeto, por constitu

cional e jurídico, na forma do substitutivo que 

apresenta, contrário às emendas n?"_ 03 e .-04, 
e ainda, favorável em parte, às emendas n'?" 
01 e 02. 

hem 2- Projeto de Lei do Dist(ito Federal 
n1 41, de 1989- Dã o·-nome--de "Parque 
Chico Mendes" ao Parque do Guarâ. 

Autor: DF (por iniciativa do Deputado Au-
gusto de CaiValho) 

Relator: Senador Aureõ MeJJo. -
Parecer: Cóntrárlo ao projeto. 

hem 3-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n~> 47, de 1989- (Mensagem n~> 75, de 
1989,DF) - (Mensagem n• 62, de 18-8-89, 
na origem)- Cria funções áo Grupo Direção 
e Assistência Intermediárias, nas tabelas de 
pessoal que menciona. 

Autor: Executivo local. 
Relator: Senador Chagas RodrigUes. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu-

clo~al e jurídico, com a emenda n9 01 apre
sentada. 

Item 4- Representação de Wllton Robson 
Alvarenga contr_a o Distrito Federal e a Funda
ção Zoobotânica. -

Relator: Senador L.eopo!do Peres. 
Parecer: Dil.igência ao Governo do Distrito 

Federal e convocação das autoridades envol
vidas para prestarem depoimento em audiên
cia pública. 

Item 5-Requerimento de autoria do advo~ 
gado Pedro M.aurino Calmon Mendes, solici
tando a Constituição de Comissão Parlamen
tar de Inquérito pelas razões que expõe. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues. 
Parecer: diligência ao Tribunal de Contas 

do Distrito Federa1, à Companhia Imobiliária 
de Brasflia Teriacàp, ao Secretário de Viação 
e Obras Públicas do DF, e enviar cópia da 
preSente representação ao Chefe do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios. 

Item 6-Projeto de Lei do Distrito Federal 
n9 48, de 1989. -~-(Mensagem rt' 077, de 
1989-DF)- Mensagem n' 067, de 1'-9·89, 
na origem. Organiza o Gabinete do Vice-Go
vemãdor do Distrito Federal, e dá putras provi
dências. 

Autor: ExecUtivo LocaL 
Relator: Senador Meira Filho. 
Parecer: Favorável ao projeto, por constitu

cional e juridico. 

Item 7 -Projeto de Lei do Distrito Federal 
n9 045, de 19B9. - (Mensagem n~ 7 4, de 
1989-DF)- (Mensagem n' 065, de 28-08-89, 
na origem. - Autoriza o Poder Executivo a 
abrir créditos adicionais até o limite de Ncz$ 
158.843.000,00 (cento e cinqUenta e oito mi
lhões, oitocentos e quarenta· e três mil cruza
dos novos)" e dá outras providências. 

Autor:· Executivo Local. 
Relator: J5enador l:.ourival Baptista. 
Patecer: Favorável a:o Projeto~ por· constitu

cional e jurídico, com a emenda do Senador 
Maurício Corrêa. 

EXTRA TO DE TERMO ADITlVO 

Espécie: Terceiro TermO Aditivo ao Con
.trato n• 073/88 
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Contratada: Confederal - Vigilância e 
Transporte de Valores S/A 

Contratante: Senádo Federal 

Objeto: Acréscimo, ao Contrato original, re· 
ferente a prestação de serviços de vigilância 
armada, de 01 (um) posto, para atender às 
necessidades da Representação do Senado 
Federal no Rio de Janeiro. 

Cré'dito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do programa de Trabalho O! O! 0012229/571, 
Natureza da Despesa 3132-0205/6. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01717/5, de 4-9-89. 

Valor contratual: Estimado effi NCz$ 
44.599,00 (quarenta -e quatro mil, quinhentos 
e noventa e nove cruzados novos e sessenta 
centavos). 

Vigência; 5-9-89 a 31-12-89. 

SignatáriOS:- Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. PeJa Contratada_: Guilherme Ro-
berto Viei~n de AlmeiQ.a. --

Amaury Gonçiúves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri-
mónio. -



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV-N•119 SABADO, 16 DE SETEMBRO DE 1989 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATADA 131• SESSÃO, EM 15 
DE SETEMBRO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ollclo do Sr. 1• Secretário 
da Câmara elos Deputados 

EncsmfnhMldo iJ revisão do &nado Fe
deral autógrafo do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n" 36/89 
(n• 3.121/89, na Casa de origem). que mo· 
diflca a Lei n" 7.773/89, e dá outras provi~ 
dências. 

1.2.2 -Pareceres 

Referentes àS segUintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n 9 

166/89-Complementar, que exclui da inci· 
dênda do Imposto sobre Serviços de Qual
quer Natureza a exportação para o exterior 
dos serviços que menciona. 

- Projeto de Lei do Senado n 9 

88/89-Complementllr, que regula o direito 
de e dos servidores públicos civis, e 
dá outras providências. 

1.23 -Leitura de Projetas 
- Projeto de Lei do Senado n9 277/89, 

de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
dispõe sobre a política de_ preços de bens 
e serviços fornecidos pelo setor público 
ou por este contratados. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 278'l89, 
de autoria do Senador Iram Saraiva, que 

SUMÁRIO 

regulamenta o disposto no § 59 do art. 40 
da Constituição. 

L2.4 -J)Iscursi)S do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO-Levan
tando questão de ordem quanto à doeu~ 
mentação necessária à tramitação do Pro
jeto de Lei da Câmara n9 36/89, lido no 
Expediente da sessão. 

O SR. PRESIDENTE - Resposta à 
questão ·de ordem do Senador Itamar 
Franco. 
~SENADOR ITAMAR FRANCO, pela or· 

dem - Solicitando a sustação da trami
tação do Projeto de Lei da tâmara n~ 
36/89, pelas razões que expende. 

SENADOR J(JTNfY MAGALHÃES, pelz 
ordem --Solicitando a remessa do Projeto 
de Lei da CAmara n9 36/89, ao exame da 
Comissão .de Constituição, Justiça e Cida
dania, para exame de aspectos constitu
cionais não atendidos na sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE- Respostll ao Se· 
nadar Jutahy Magalhães. 

SEI'IADOR MARCONDES GADELHA, 
como üder --Seminário Internacional so· 
bre o Papel dos Parlamentos Regionais no 
Processo de Integração da Amêrlca Latina, 
a realizar-se no Senado Federal, no perío
do d~ 18 a 20 do corrente. 

1.2.5 - Ollclos 

- N9 8/89, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a apre· 
vação na forma do_ Substitutivo .ao Projeto 
de Lei do Senado n9 17_9/89, que altera 
o art. 459 da CL T, aprovado pelo Decre~ 
to-Lei n9 5.452, de 1 o de maio de 1943. 

- N9 10/89, do Presidente da Comis
são de _Assuntos Sociais, comunicando â 
aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 89/89, que dispõe Sobre o aviso prévio, 
e dá outras providências. 

- N• 11/89, do Presidente da Comis
são de Assuntos Sociais, comunicando a 
aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n~ 205/89, que assegura ao marido a per
cepção de pensão por morte da mulher 
funcionária, nos casos que menciona. 

- N9 53/89, do Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Ç9municando a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n~ 111/88, que eStabelece 
o aproveitamento do Ministério da Fazen~ 
da, mediante concurso de servidores do 
Serpro, que, na data de vigência da Coii.Sti· 
tuição Federa1, prestavam serviços em ór
gão da·Receita Federal. 

1.2.6- Comunicação da Presld~
cla 

Abertura de prazo de 72 horas para inter
posição de recUrso por um dédmo da 
composição da Casa, para que os Projetas 
de Lei do Senado n95 111/88, 89, 179 e 
205/89, sejam apreciados pelo Plenário. 

1.2. 7-Requerimento 

- N9 485/89, do Presidente da Comis
são de Assuntos Sociais, comunicando a 
aprovação de proposta do Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetas de Lei do Senadço 
n9s 124 e 191/89. -
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLÓRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.8-Oficio 

- N? 48/89, do Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadal)ia, 
comuni.-;:ando a rejeição do Projeto de D_e· 
creto LegisJativo n"' 24/88, que dispõe so
bre a sustação de atos do Conselho Mone
tário Nacional e do Banco Central do Bra-
sil. -

1.2.9 - Comurúcação da Pruldên
da 

- Nquivamento, em definitivo, do Pro
jeto de Decreto LegisJativo n& 24/88, por
ter recebido parecer contrário da Comis
são de Constituição, Justiça e Qdadania, 
pela inconstitucionalidade da matéria. 

1.2.10- Requerimento 

- N9 486/89, de autoria do Senador 
Teõtônio Vdela F't1ho, solicitando,qu-e seja 
considerado como licença para tratamen
to de saúde, o período de 29 de agosto 
a 8 de setembro. 

1.2.11- Comunicação da Presi
dência 

- Término do prazo para interposição 
de recurso no sentido_de inclus_,ão em Or
dem do Dia do seguinte prOj;;tO de lei apre
dado conclusivamente peta Comissão de 
Constituição, Justiça e Qdadania. 

- Projeto de Lei do Sel)ado n9 182/89, 
que altera o arl 137 da L,ei n1 6.404, de 
15 de dezembro de 1976. À C/Jmar4 dos · 
Deputados. 

1.2.12- Discursos do Expediente 
(continuação) 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
Editorial do jornal "O Globo" sob o tituJo 
O julgamento de Sarney. __ 

SENADOR ANTONIO La!Z MAYA -
PotenCialidades dos cerrados para a agri
':Ultura. 

EXPEDIENTE 
CENT110 GIIÁFICO DO SENADO FEDEIIAL 

DIÃMO DO CONGIIESSO IIIACIONAL 
Impresso sob a responsab•lidade da Meu do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral .... ··········-·········································· NCz$ 17,04 

Exemplar Avulso .....................................•........•. NCz$ 0,11 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

SENADOR POMPEU DESOCJSA- No· 
ta dos alunos da ENAP- Escola Nacional 
de Adminístração Públíca, a respeito do 
veto-do Senhor Presidente da República 
sObre a criação de funções naquela escola. 
Interdição do Eixo Rodoviário de Brasília, 
Para obrãs.--

1.2.13- Comunicação da Pre.si· 
dênda 

- Recebimento do Aviso n<:> 2.267, de 
12 do corrente, da Ministra do Trabalho, 
D_orothéa WerneCk, comunicando que_ 
oomparecerá ao Plenário elo Sehaçlq Fede~_ 
ral, no próximo dia 20, em ~tendimento 
à ronvocaç_ão feita através do Requerimen
to n-409/89. · 

1.3-ORDEM DO DIA 

P-fppOsta de Emenda à Constituição 09 
_ 1,_ de 1989, de autoria do Senador João 

MeneZes e ou.trõs. Senhores Senadores, 
que altera os prazos estabelecidos no § 
69 do arl 14, para desincompatibillzação 
do Presidente da República, dos Governa
dores de Estado, do Distrito Federal e dos 
Prefeitos. Votaçáo adiada no-s termos regi
mentais. 

--Requerimento n9 475, de 1989, dos-Se
nadores Rorian Tito e Márcio Lacerda, soli
citando, nos terrpos do art. 336, alfnea c, 
do Regimento Interno, urgência para o Pro
jeto de Lei do Senado n9 217, de 1989, 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, qu~ 
Jaculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguintf:s 
ao correspondente pagamento, para fil')s · 
de determina~ão mensal da base de cálcu
lo do Imposto de Renda das pessoas físi~ 
cas. Votação adiada nos termos regimen
tais. 

Projeto de_Lei da Cânlara n~ 6, de 1985 
(n~ l29n9, na Casa Oe oriQeni), que esten
de 80$_ trabalhadores avulsos os benefícios 
da Lei n9 6.435, de 15 de julho de 1977, 
que dispõe sobre as entidades de previ-

dência privada, e dá outras providências. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 19_85 
(n9 129n9, na Ca:sã de Origem), que Intro
duz alterações no textQ_da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que "cria o 
Fundo de Garantia .do Tempo de Se!Viço 
;;_FQTS", e dá outras providêndas.Deda
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 37, de 1985 
(n9 2.988/80, na -c:a.sa de origem), que alte
ra os arts, 293 e 294 da Consolidação d~s_ 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n<:> 5.452, de 1<:> de maio de 1943, 
para o fim de assegurar direitos especiais 
aos trabalhadores em mirias de carvão e 
fluorita e em quaisquer atividades que libe
rem poeiras minerWs e orgânicas. Deda
rado prejudicado. Ao Arquivq. 

Projeto de Lei da Câ_ml':rtl: n<:> 38, de 1985 
(n~ 2.981/80, na Casa de Oiigem); qUe alte
ra o art. 147 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 
5.452. de 19 de maio de _1943, J)ara o ftm 
de assegurar direito <!:! férias proporc:fonaís 
aos empregados que pedirem demissão, 
C()m menos de 1 (um) ano _de serviço. 
Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Matéria Apreciada após a 
Ordem do Dia 

- Requerimento n9 486/89, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JaTAHY MACiALHÃES -
Venda de imóveis funcionais da Onião. 

SENADORAUREOMELW-Apresen· 
tação de projeto de lei que regulamenta 
o tratamento acústic:o em casas de diver
sões que funci_onam com música ao vivo 
ou eletrônica no Distrito Federal. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERO- Acidentes de trânsito no País. 

1.3.3- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 
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2-ATO DA COMISSÃO DIRETO· 
RA DO SENADO FEDERAL 

- N'26189 

3 -ATOS DO PRESIDEI'ITE DO 
SEI'IADO FEDERAL 

- w 231 a 234189 

4-PORTARIA DO DIRETOR·GE
RAL DO SEI'IADO FEDERAL 

-=-N• 39/89 

5 -CONSELHO DE ADMINIS· 
TRAÇÃO . 

Ata da 3• reunião ordinária 

6 -ATAS DE COMISSÕES 

7-MESA DIRETORA 

8-LIDERES E VICE·LIDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMANEI'ITES 

Ata da 131\1 Sessão, em 15 de setembro de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Áureo Mello. 

ÀS 9 HORAS ACHAM-SE PRESEIYTES OS 
SRS. SENAJ?ORES: . 

Antonio Luiz Maya-Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista - Gerson Camata -!ta~ 
mar Franco- Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 6 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá prciêeder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENIE 

ofício 

Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos De
putados, encaminhando à revisão dO Se
nado Federal autógrafo do seguinte pro· 
jeto: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N•36,DE 1989 

(N~' 3.121/89, na Casa de origem) 

/tfodifica B Lei nv 7. 773, de 8 de junho 
de 1989. e dá outras providências. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]1> O art. 13, o caput e alínea a do 

art. 17, revogado o seu § ]9, e acrescido dos 
§§ 59, 69 e 79, o art. 19, o art. 21, acrescido 
de wn § 49, e o art. 25, -da Lei n9 7.773, de 
8 de junho de 1989, passam a vigorar coni 
a seguinte redação: 

"Art. 13. A cédula oficial para eleição 
do Presjdente e Vice-Presidente da Repú
blica, a realizar-se em 15 de novembro 
de 1989, será confeccionadd_tsegundo 
modelo aprovado pela Justlça Eleitoral, 
que a imprimirá, com exclusividade para 
distribuição às mesas receptoras. A im
pressão será feita em papel branco e opa
co, com tipos uniformes de letras, obser
vando, ainda, as seguintes características: 

1-na parte superior haverá um espa- § 89 No caso de substituição de wn can-
~o com indicação para que o eleitor es- didato por morte,. renúncia ou impedimento, 
creva o nome, a legenda e o número do após a confecção da cédula pelo Tribunal Su
candidato; perior Eleitoral, esta não será alterada; o eleitor 
II-na parte inferior figurarão os no- que desejar votar no candidato substituto utili

mes dos candidatos registrados, na ar- _ zará a parte superior da cédula. 
dem determinada por sorteio, ao lado de . . . 
um quadrilátero que conterá 0 número § 99 OTnbunaiSupenorEieitOralpoderá, 
do Partido pelo qual foi registrado 0 can- a seu critério, confeccionar cédula especial 
didato. destinada ao eleitor analfabeto contendo foto-

§ ]9 Para votar, o eleitor poderá optar grafia do ~andidato de modo a ~eff!1itir identi
pela utilização da parte superior ou infe- ficar e aSSlnalar o de sua preferenc1a. 
rior da cédula. . _ .................................................................................... . 

§ 29 Optando pela parte superior da Art 17. A distribuição dO hol'ário gratuito, 
céduJa, o eleitor escreverá 0 nome, e/ou diário, de propaganda eleitoral entre os parti
a legenda, e/ou o número do candidato; dos políticos e coligações que tenham candi
se optar pela parte inferior, 0 eleitor assi- datas registrados observará _os seguintes_ critê
nalará o quadrilátero que precede o nome rios: 
do candidato. a) 5 (cinCo) apresentações de_5 (cinco) mi-

§ 39 Quando 0 eleitor utilizar a parte nutos, sendo _metade à noite, a cada partidO 
superior da cédula não será considerada político sem representação no Congresso Na
qualquer manifestação contida na parte ctonal; 
inferior da mesma. -....... -....... - ........... -................ - .................................. .. 

§ 49 Ovotoseráválldoquandooelei- §59 duranteoperíododohoráriogratuito 
tor indicar, em qualquer lugar da cédula, de propaganda eleitoral poderá ser realizado 
o seu candidato, escrevendO apenas 0 um debate nos dias 4 e 5 de novembro, asse-
nome ou o númerO ou a legenda pela gurada a participação de todos os candidatos· 
qual foi regisb'ado. registrados por partidos políticos ou colig~:-

§ 59 Quando o eleitor escrever na pri- ções que atendam o estabelecido na alínea 
meira parte da cédula 0 nome de um b deste artigo, obedecidos os seguintes critê-
candídato e o número e/ou a legenda de dos: 
outro candidato, o voto será contado para a) os debates serão organizados e coorde-
o candidato cujo nome foi escrito. nados por um -comitê, constituído por um re-

§ 69 Quando o eleitor escrever a le- presentante de cada partido ou coligação de 
genda de um candidato e _o_ número de que trata este parágrafo; 
-outro, o voto será contado para o candi- b) os representantes dos partidos políticos 
dato cuja legenda foi escrita. ou coligações na· comitê, um titular e um su-

§ 79 Será nulo o voto: plente, serão designados pelos respectivos 
a) quando o eleitor escrever o nome candidatos a Presidente da República; 

de mais de um candidato; c) os candidatos serão dividjdos, por sor-
b) quando o eleitor, não tendo escrito teia, em -2 (dois) grupos: Grupo I e Grupo 

onome de um candidato, escrever legen- II, devendo, ainda, ser obededdo o seguinte: 
das de mais de um candidato; 1 -os candidatos, através de seus repre-

c)- quando o eleitor, não tendo escrito sentantes no comitê, confirmarão sua presen-
o nome ou a legenda de um candidato, ça nos debates até 48 (quarenta e oito) horas 
escrever números de mais de wn can- anteS do inido do debate do prime[ro grupo; 
didato; · 2- o comitê realiará o sorteio para a cons· 

d) quando o eleitor, utilizando a parte tituição dos grupos I, que debaterá no dia 4 
inferior da cédula. assinalar mais de um e II, que debaterá no dia 5. até 36_ (triota e 
candidato. seis) horas antes do início do primeiro debate; 
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3 -quando for fmpar o número de candi
datos c:onfirme.dos para os debates, o Grupo · 
I terá um debatedor a mais que o Grupo II; 
4-os debates serão divididos em 5 (cinco) 

blocos, com 4 (quatro) intervalos entre eles, 
de 3 (três) minutos cada um, podendo-se ado
tar outro critério se houver acordo entre os 
membros que compõem o comitê de. debates; 
5- nos intervalos será permitida a veicu

lação de publicidade pelas emissoras de rádio 
e televisão, e esse tempo será' acrescido ao 
destinado ao horário gratuito de propaganda 
eleitoral; 
6-a realização de debates pelas emisso

ras de rádio e televisão dependerá de delibe
ração da maioria absoluta dos representes no 
comitê a que se refere este artigo, que também 
decidirá, em regulamento, sobre as normas 
a serem observadas. 

§ 69 A realização dos debates previstos no 
§ 59 deste artigo e no § 49 do art 21 desta 
lei dependerá de manifestação do comitê de 
debates de que trata a alínea a do supracitado 
§ 5' 

§ 79 Os debates referid_os no parágrafo 
anterior inic!ar-se-ão às 20h 30min (vinte ho· 
ras e trinta minutos), nas emissoras de rádto 
e televisão, ocupando todo o tempo reservado, 
nesse dia, para horários gratuitos, diurno e 
noturno. 

Arl 19. Independentemente do horário 
gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
debates entre os candidatos registrados, asse
gurada a participação de todos cujos partidos 
e coligações atendam o estipulado na alínea 
b do art. 17 desta JeL em conjunto ou divididos 
em grupos e dias distintos; nesta última hipó· 
tese, os debates deverão f~er parte da progra
mação previamante estabelecida, e a organi
zação dos grupos far-se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os partidos interessados. 

Parágrafo único. A real~ção .dos debates 
de que tra~ este artigo dependerá de prévia 
aprovação' pela maioria absoluta dos mem
bros do comitê previsto no § 59 do art 17 
desta lei. · 

o evento objeto da informação jornalística e 
não poderá exceder 1 (um) minuto. 

§ 29 A programação especial de debates 
ou entrevistas obedecerá às seguintes regras: 
I-direito de participação dos candidatos 

a que se refere a alio~<). b do art. 17 desta 
lei, em conjunto ou dMdidos em grupos e 
dias distintos; , 

II- na hipótese de debates, que serão 
transmitidos em cadeia nacional, aplicaMse o 
disposto no art. 17, § 5? e suas alíneas, desta 
lei; 

m-na hipótese de entrevistas fica assegu
rada aos cand.idªtos a que _se refere a alín~a 
b do art. 17 desta lei a participação no mesmo 
horário e por tempo idêntico; 

IV -_no caso de entrevista,. a Programação 
geral da emissora deverá ser previamente es
tabelecida e apresentada ao Tribunal Superior 
_Eleitoral e ao Comitê de Debates, antes do 
primeiro programa. 

§ 39 O programa especar de debates Ou 
entrevistas não poderá realizar-se após o tér
mino do período destinado ao horário gratuito 
de propaganda eleitoral. 

§ 49 _ A Justiça Eleitoral, ouvidos os Pa"rti
dos Políticos e as emissoras de rádio e televi- . 
são, estabelecerá os cnlérios para melhor apli
cação do disposto neste artigo. 

§ 59 A participação em programa de rádio 
e televi.sª-o, ou sua apresentação por parte de 
candidatos, com desrespeito às regras estabe
lecidas nesta lei, contitui crime eleitoral punível 
com detenção de 6 (seis) meses a 1_ (um} 
ano e cassação do registro. 

§ 69 Incorre na mesma pena privativa de 
liberdade o diretor responsáveJ da emissora' 
e o apresentador do programa. 

§ 79 A e!Tlissora de rádio ou televisão que 
transmitir debate ou entrevista em desacordo 
com o·--que dispõe esta lei será passível da 
pena de suspensão por 10 (dez) dias, determi
nada pela Justiça Eleitoral, mediante denúncia 
de Partido Político· ou do Ministério Público. 

§ 8Q A transgressão aos dispositivos desta 
lei por parte de emissora de rádio ou televisão 
poderá, ainda, implicar infração às normas de
correntes da concessão~ sendo ela passível 

.... - ................... ,.,. ___ ,_.,__ .•... ~-··- de cassação a ser aplicada na forma da Lei 
Art. 21. .............. ,, ___ ,,,, .. __ .. , n' 4.l_l7, de 27 de agosto de 1962 (Código 

§ 49 No penúltimo dia do periodo gratuito 
de propaganda eleitoral, no segundo turno, 
será realizádo um debate entre os candidatos, 
de acordo com as normas ~stabelecidas em 
regulamento aprovado, previamente, pelo co
mitê de debate .de que trata o art. 17 desta 
lei. 

N,;1cion?M de Tel~omunicações), f1?ediante 
denúncia de Partido Político ou do Ministério 
Público. 

§ 99 A partir do inicio do horário gratuito 
de propaganda eleitoral e até o dia da eleição 
em primeiro ou s_egundo turno, a informação 
jornalística, com ou sem participação de can
didato, não poderá ter o caráter de propa-

............................................ ----·---- ganda. 

Art 25. Os candidatos poderão particip"ar Art..--:2-,--:F::ic_a, factJltado aos P~rtid~s Políti-
em programas de rádio ou televisão, fora do cos ou Coligações com candidato registrado 
horário gratuito de propaganda eleitoral, obe- realizar acompanhmento técnico de todo o 
decidas os critérios de tratamento igualitário processo de pesquisa eleitorais sujeitas a di
dos candidatos a que se refere a alín~ b do vulgação pública, af incluídos o planejamento 
art. 17 desta le~ o impedimento da influência geral da pesquisa, o plano de amostragem, 
do poder económico e a. _garantia do direito a escolha dos entrevistados, o controle da d.is
de informação. - tribuição e recepção dos questionários, a che~ 

§ 19 A participação em noticiários jorna- cagem das entrevistas realizadas bem como 
listicos regulares deverá estar relacionadc,._com_'" do proceSsamento de dados. 

Parágrafo único. As empresas qu'e se pro
puserem a realizar pesquisas. prévias e testes 
pré-eleitorais deverão comunicar, com ante
cedência, aos Partidos Politicas ou COligações 
que tenham candidatos registrados, a realiza· 
ção dos mesmos, col_pcandp à disposição os 
eJementos referidos neste artigo. 

Art. 39 Aos Partido~ Políticos ou CÇlliga
ções com candidatos registrados serão facul
tados o conhecimento, em todos os detalhes, 
do programa de computação da totalização 
das eleições, quer a conduzida pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais, quer a conduzida pelo 
Tribunal &uperior Eleitoral, a fiscalização de 
todas as etapas do processo de computação 
e a realização de testes em qualquer fase da 
totalização. 

§ 19 Os tribunais Regionais Eleitorais for
necerão aos Partidos, imediatamente após a 
digitação dos dadoS, cópia de boletinl conten
do as votações totalizadas referentes a ~a 
seção eleitoral. 

§ :29 Os Tribunais Regionais Eleitorais e 
o Tribunal Superior Eleitoral divulgarão resul
tados parciais referentes aos municípios com 
mais de 50.QUO (Cihqüenta mil) eleitores, pelo 
men9s 2 (duas) vezes po[- dia. 

§ 39 Os cartórios das tomarcas Eleitorais 
manterão arquivos contendo os registres refe-
rentes aos resultados ell:!ii'orais. · 

6rt. _ 4~- Yª!ª- as eleições presidenciais de 
que trata a Lei n9 7.773, de 8 de junho de 
1989, o candidato deverá estar filiado ao Par
tido até 15 (qui-OZ<i) dias ap6s a publicação 
desta lei. 

Art 59 AJustiça _Eleitoral poderá autorizar 
a utilização .do tempo de propaganda gratuita 
por Partido Político o_u ColiQaÇão, mediante 
transmissão ao vivo, desde que atendidos Os 
requisitos de ordem técnica e sem prejuízo 
da programação dos demais Partidos ou Coli~ 
gações. 

Art. 69 Em caso de morte, renúncia ou 
impedirp.ento legal de candidato _a Vice-Pre-. 
sidente da República, no segundo turno, a sua 
substituição dar-se-á na forma prevista no § 
~do art. 11 da Lei n~ .7.773, d~ 8 ele junho 
de 1989. 

Art 79 O Poder EXecUtivO editará normas~ · 
no prazO de 30 (tiintci.) dias, a partir dcl Vigênda 
desta le~ sobre_o modo e_a forma de ressarci
mento fiscal às emissOr_ªs de rádio e· teleVisaõ~ 
pelos espaços dedicados ao horáriÓ _gratuito 
de propaganda eleitoral. 

Art:. -89 Esta lei entra em vigor na data de 
sUa publicação: 

Art. 99 Revo_gam-se 13;s di5:posições em 
contrário . 

LEGISLAÇÃO aTADA 

(•) LEI N• 7.773, 
DE 8 DE JUNHO DE !989 

Disp6e sobre a eleição parll Presidente 
e Vice-Presidente da Repúbl/ct!l. _ 

O Presidente da República _ 
Faço saber que o Congresso Naci_onal de· 

creta e eu sanciono a seguinte lei: . 
Art. 19 A eleição para Presidente e Vice

Presidente .da República para o mandato a 
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iniciar~se no dia 15 de março de 1990, nos 
tennos do§ 19 , do artigo 49, do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias de 5 d~ ou~ 
tubro de 1988, será reaJizada, simultaneamen
te, no dia 15 de novembro de 1989. 

Parágrafo único. Na mesma data serão 
rea1izadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefei .. 
tos e Vereadores nos municípios criados até 
1.5 de junho de 1989, aplicando-se, no que 
couber, na forma das instruções a serem bai
xadas pela Ju.stiça Eleitoral, as disposições da 
Lei n9 7 .664, de 29 de junho de 1988. 

Art 2" Será considerado eleito Presidente 
o candidato que obtiver a maioria absoluta 
de votos, não computados os em branco e 
os nulos. 

§ 1" Se nenhum candidato alcançar 
maioria absoluta na primeira votação, far-se-á 
nova eleição ent até 20 (vinte) dias após a 
proclamação do resultado, concorrendo os 2 
(dois) candidatos mais votados e consideran
do--se eleito aquele que obtiver a maioria dos 
votos válidos. · 

§ 29 Se. antes de realizado o2~> {segundo) 
turno, ocorrer morte, desistência ou impedi
mento legal de candidato a Presidente, convo
car-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. . 

§ ·3~' ·Se remaneScer em 2~> (segurJdo) lu
gar mais de 1 (um) .candidato com a mesma 

'vob1Ção, qualificar-se-á o ma[s Idoso. 
§ 49 A data da eleição na hipótese do § 

19 deste artigo será fixada pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Arl 3~> A eleição do Presidente da Repú
blica importará a do Vice-Presidente com ele 
registrado~ · 

Arl 4• (Vetado). 
'Art. 5 9 Dois ou mais Partidos Políticos, 

nãs condições do artigo anterior, poderão coli
gar-se para registro de candidatos comuns. 

§ 19 A Coligação terá denominação' pró
pria, que poderá ·ser a junção de todas as siglas 
que a integram, sendo _a ela assegurados os 
direitos conferidos aos Partidos Políticos, no 
que :se refere ao processo eleitoraL 

§ :29 Os Partidos Políticos ou Coligações 
deverão, necessariamente, identificar sua le
genda em todo o material de propaganda utili~ 
zado. na campanha. 

§ 39 Cada Partido deverá usar sua própria· 
legenda, sob a denominação da Coligação. 

Art 6" As Coligações dependerão de pro
posta do órgão executivo de direção nacional 
ou de 25% (vjnte e cinco por ·cento) de con
vencionais, e de aprovação pela maioria abso
luta dos membros da Convenção Nacional, 
em voto direto e secreto. 

Art 7"' Na formação de Coligaçóes serão 
observadas as s'eguintes normas: 
I- a Coligação poderá inscrever candida

tos filiados a quaisquer Partidos Políticos dela 
integiantes; · 

O-o pedido de registre dos candidatos se
rá subscrito pelos Presidentes ou represen~ 
tantes legais dos Partidos Políticos coligados 
ou pela maioria dos membros do órgão execu
tivo de .direçllo nacional; 

ÕI- a CÔiigação será representada perante 
aJustiça Eleitoral por deleg'ados indicados pe
los Partidos que a compõem. 

Arl & (Vetado). 
Art. 99 As Convenções Naclona[s Partidá

rias destinadas a deliberar sobre Coligações 
e escolha de candidatos serão realizadas até 
15 de julho de 1989, e o requerimento de 
registro dos candidatos deverá ser apresen
tado ao Tribunal Superior Eleitoral até às 
18:00 (dezoito) horas do dia 17 de agosto 
de 1989. 

§ f~> A Convenção Nacional será consti
tuída na forma estabelecida nos Estatutos do 
Partido Político. 

§ 29 São convalidadas as cOnvenções na
cionais realizadas antes da data da publicação 
desta lei, desde que constitu:idas na forma dos 
Estatutos do Partido Político. 

Art. 1 O. A inscrição de candidatos às elei
ções de que trata esta lei, Q_ara decisão da 
Convenção, poderá ser feita por órgão execu
tivo de direção nacional, regional ou por grupo 
de 30 (trinta) convencionais. 

§ }9 Nenhum convencional poderá subs
crever mafs de uma chapa, ficando anuladas 
as assinaturas em dobro. 

§ __ ~9 _ A inscrição de candidato só será váli
da mediante seu expresso conseiltimento. 

Arl 11. Os Presidentes dos órgãos execu
tivos de direção nacional solicitarão à Justiça 
Eleitoral o registro dos candidatos indicados 
na Convenção. 

§ 1~> No caso de Coligação, o pedido de 
registro dar-se-á na conformidade do disposto 
no inciso IL do artigo 7~ • .desta lei. 

§ 29 Na hipÇstese de os Partidos ou Coliga
ções não requererem o registro de seus candi~ 
datas, estes poderão fazê-lo perante a Justiça 
EJeitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguin
tes ao encerramento do prazo previsto no arti
go 9'. 

§ 39 - Em caseiS de rhorte, renúncia ou in
deferimento de reg[stro de candidato, o Par
tido ou Coligação deverá providenciar a sua 
substituição no prazo de até 10 (dez) dias, 
por decisão da maioria absoluta do órgão exe
cutivo de direção nacional do Partido a que 
pertenceu o substituído. 

§ 4~ Se o Partido ou Coligação, no prazo 
do parágrafo anterior, não fizer a substituição 
de candidato a Vtce-Presidente, o candidato 
a Presidente poderá fazê-lo em 48 (quarenta 
e oito) horas; indicando membro filiado, no 
prazo legal, ao mesmo Partido polftica do 
substitui do. 

Art. 12. AJustiça Eleitoral regulará a iden
tificação dos Partidas e seus candidatos. 

§ 19 Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manter os números atribuídos à sua legen
da na eleição anterior. 

§ 29 No caso de coligação, esta optará, 
para representar seus candidatos, entre os nú
meros designativos dos Partidos que a inte
gram. 

ArL 13. As cédulas oficiais para as elei
ções regulamentadas por esta lei serão con
feccionadas segundo modelo aprovado pela 

Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclU
sividade, para distribuição às Mesas recepto
ras. A impressão será feita em papel branco 
e opaco, com tipos uniformes de letras, deven
do as cédulas ter os nomes e números dos 
candidatqs, bem como, no caso de cédula 
especial destinada ao eleitor analfabeto, a foto
grafia dos candidatos de modo a permitir iden
tificar e assinalar aquele de sua preferência. 

Parágrafo único. Os candidatOs, 'fdentifi
cados por nomes, números ou fotografias, de
verão figurar na ordem determinada por sor
teio. 

Art. 14. O candidato poderá ser registra
do sem o prenome ou com o nome abreviado, 
apelido ou nome pelo qual é mais conhecida, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto 
à sua identidade, não atente contra o pudor, 
não seja ridícuJo ou irreve_rente. 

Art. 15. São vedados e considerados nu
los de pleno direito, não gerando obrigações 
de espécie alguma para a pessoa jurídica inte
ressada _e nenhum direito para o beneficiário. 
os_ atos que, no periodc compreendido entre 
o 3()9 (trigésimo) dia da publicação desta lei 
e o término do mandato do Presidente da Re
pública, importarem em nomear, admitir ou 
contratar ou exonerar ex offido, demitir, dis
pensar, transferir ou suprimir vantagens de 
qualquer espécie de servidor público, estatu
tário ou não, da Administração Pública Direta 
ou Indireta e fundações instituídas e mantidas 

- pelo Poder Público da União, dos Estados, 
dO Distrito Federal, dos Municípios e dos Terri
tórios. 

§ 19 Excetuam-se do disposto neste ar
tigo: 
1-nomeação de aprovados em concurso 

público ou de ascenção funcional; 
IT- nomeação ou exoneração de cargos 

em comissão e designação ou dispensa de 
função de confiança; 
m-nomeação para cargos da Magistratu

ra, do Ministério Público, de Procwadores do 
Estado e do~ Tribunais de Contas. 

§ 29 Os i1tos editados com base no § 19 
deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua e~ição, no respectivo órgão pficial. 

§ 3ç O atraso da publicação no Diário Ofi
dal relativo aos 15 (quinze) dias que antecew 
dem os prazos iniciais a que se refere este 
artigo implica a nulidade automática dos atas 
relativos a prissoal nele inseridos. 

Art. 16. A propaganda eleitoral no rádio 
e televisão restringir-se-á, unicamente, ao ho
rário gra~ disciplinado pela Justiça EJeito
ral, para o período de 15· de setembro a 12 
de novembro, com geração de Brasilia, em 
cadeia nacional, e expressa proibição de qual
quer propaganda paga. 

Art. 17. A distribuição dos horários diários 
entre os Partidos Políticos e Coligações que 
tenham candidatos registrados observará os 
seguintes critérios: __ 

a) 30 ·(trinta) segundos a cada Partido Polí
tica sem representação no Congresso Nacio
nal; 
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b} aos Partidos Politicas e Coligações, com 
representação no Congresso Nacional, será 
concedido tempo, de acordo com o seguinte: 

l-até 20 (vinte) congressistas, 5 (cinco) 
minutos; 

2-de21 (vinte e um) a60 (sessenta) con· 
gressistas, 10 (dez} minutos; 

3-de 61 (sessenta e um)_ _a 120 (cento 
e vinte)__congressistas, 13 (treze) minutos; 

4-de 121 (cento e_ vinte e um) a 200 (du
zentos) congressistas, 16 (dezessels) minutos; 

5-acima de 200 {duzentos) congressis
tas, 22 (vinte e dois) minutos. 

§ 19 Aos Partidos Políticos a que se refere 
a alínea a do caput, deste artigo, facu1tar-se-á 
a soma desses tempos, mediante programa
ção comum, homologada ou determinada pe
Ja Justiça Eleitoral, para utilização cumulativa 
até o limite de 2 (dois) minutos. 

§ 29 Para os efeitos de concessão do tem
po a que se refere a aJínea b do caput, deste 
artigo, será considerada a representação do 
Partido PoiLtico no Congresso Nacional exis
tente no dia 5 de abril de 1989; serão, entre
tanto, consideradas as adesões ou coligações 
realizadas posteriormente a esta data, até o 
encerramento do prazo de registro das candi
daturas, desde que impliquem transferência 
de faixa da mesma alínea. 

§ 3• (Vetado). 

§ 49 Desde que haja concordância entre 
todos os Partidos interessados, em cada parte 
do horário gratuito poderá ser adotado critério 
de distribuição.díferente do faxado pela Justiça 
Eleitoral, à qual caberá horoo_logar. 

Art. 18. A Justiça Ele_i_toral, encerra.do o 
prazo de registro de candidatur~s~ requisitará 
às emissoras do Pais os horários que consi
derar necessários para a propaganda, sendo 
metade à noite, com inicio às20h 30min (Víiite-
horas e trinta minutos) nas emjssoras de televi
são, e, com iníc:-io às 20:00 (vinte) horas nas 
emissoras de rádio, hora de Brasília. 

§ 19 A propaganda diurna será iniciada às 
7:00 (sete) horas, nas emissoras de rádio, e 
às 13:00 (treze) horas, nas de televisão, hora 
de Brasília. 

§ 29 As emissoras d_e rário e televisão fi
cam obrigadas a divlllgar, gratuitamente, co
municados ou instruções da Ju_stiça Eleitoral, 
até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, 
consecutivos ou não, nos 30 (trinta) dias ante
riores ao pleito. 

Art 19. Independentemente do horário 
gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
debates entre os candidatos registrados pelos 
Partidos Políticos e Coligações, assegurada a 
participação de todos os candidatos, em con
junto ou divididos em grupos e dias distintos; 
nesta última hipótese, os debates deverão fa
zer parte de programação previamente estabe
lecida, e a organização dos grupos far-se-á 
mediante sorteio, salvo acordo entre os PartiM 
dos interessados. 

Art 20. Da propaganda eleitora] gratuita 
poderá participar, além dos candidatos regis
trados, pessoas devidamente autorizadas pe-
los Partidos ou Coligações. 

§ 19 Enquanto durar a propaganda eleito- · 
ral gratuita, fica assegurado o direito de res
posta ao candidato atingido por atas ou afir
mações difamatórias, injuriosas ou caluniosas, 
praticados nos horários destinadas às progra
·maçõe5 nonnais das emissoras de rádio ou 
televisão. 

§ 29 O ofendido ou seu representante le
gal poderá formular pedido para o exercício 
do direito de resposta à Justiça Eleitoral, den
tro de 24 (vinte _e quatro) horas de ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada no 
prazo- máximo de 48 (quarenta e oito) !:)oras 
da formulação do pedido. 

§ 39 No caso do parágrafà anterior, o tem
po e o horário destinados à resposta serão 
estabelecidos pela Justiça Eleitoral, na própria 
decisão deferitória, de modo a possibilitar a 
reparação do dano. 

§ 49 Fica assegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual 
sejam feitas acusações difamatórias, injurio
~s. ou caluniosas, no horãrio gratuito da pro
paganda eleitoral; o ofendido utilizará, para sua 
defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, 
deduzido do tempo reservado ao mesmo Par
tido ou Coligação em cujo horário esta foi 
cometida. 

§ 59 No caso do parágrafo anterior, o 
ofendido ou seu representante legal poderá 
formular pedido para exercício do direito de 
resposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas da ciência do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo lnáximo de 
24 (vinte e quatro) horas da formUlação do 
pedido. 

§ 69 befe!rido Õ pedido, o exerclciO do di
reito de resposta dar-se-á em até 72 (setenta 
e duas) horas após a declsão. 
- § 79 Se a ofensa for produzida em dia e 

hor·a ~e inviabiil2:em sua reparãção dentro , 
dos prazos estabelecidos nos parágrafos aci
ma, a Justiça Eleitoral determinará que esfa 
seja divulgada nos horárips que deferir, em 
termos e na "forma que serão preVIamente _ 
ap_r_ovados, de rnodO a não etisejar trePliCaS. 

Art. 21. Ocorrendo a hipót~e da eleição 
em segundo turno, a distribuição do tempo 
se"ràlgualitária _entre_ os_ Partidos Políticos ou 
Coligações dos candidãtOs c_oncOrrentes. 

§ 19 Na hipótese prevista neste artigo, o 
tempo reservado para propaganda eleitoral 
gratuita seÍ'á de 40 (quarenta) minutos diários, 
sendo a meia<Je à noite; os programas serão 
iniciados nos horários estabelecidos no artigo 
18 desta Lei. 

§ 29 A propaganda eleitoral gratuita, no 
29 (segundo) turno, realizar-se-á no dia seguin
te à proclamação oficial do resultado do 19 
(primeiro) turno até 48 (quarenta _e oito) horas 
antes da data f~da para o 2? (segundo) turno. 

§ 39 Observar-se-ão, no segundo turno, 
as prorrogações e reparações previstas nos 
§§ 3? e 7? do artigo 20, a serem veiculadas 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da datã 
fixada para a votação. -

Art. 22. Será permitidá, na imprensa es
crita, a divulgação paga de propaganda, _no 
espaço máximo a ser utilizado, por edição, 

para cada candidato, de 1/8 (um oitavo)_ de 
página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) 
de página de revista ou tablóide. 

Art. 23. Fica livre, em bens particulares, 
a fixação de propaganda eleitoral com a per
missão do detentor de sua posse; nos bens 
que dependam de concessão do Poder Públi
co ou quê a ele pertençam, bem como nos 
de uso comum, fica proibida a propaganda, 
inclusive por meio de faixas ou cartazes af~X&
dos _em quadros ou painéis, salvo em locais_ 
indicados pelas Prefeituras, para uso gratuito, 
com igualdade de condições, ouvidos os Parti
dos Politicas. 

Art 24. ConStitui- crime eleitoral, punível 
com a pena de detenção de 6 (seis) rri.eses. 
a 1 (um) ano e cassação do registro, se o 
responsável for candidato, a divulgação de 
qualquer espécie de propaganda potítica na 
data da eleição, mediante publicações; faixas, 
cartazes, dísticos e.m vestuários, postos de dis
tribuição ou entrega de material ou qualquer 
forma de aliciamento, coação ou manifesta
Ção-tendente a influir coercitivamente, na von
tade do eleitor, junto às seções eleitorais ou 
vias públicas de acesso àS mesma_s. 

- - --

Art. 25. Os candidatos, após o _registro, 
ficam impedidos de apresentar ou participar 
de _qualquer programa em emissoras de rádio 
e televisão, ressalvado o horário de propagan
da eleitoral gr~ita, os debates organizados 
de acordo com esta Lei e _os nQ1Lciãrios jqrna_
lísticos regulare~. _ 

Parágrafo- úitiéO. O desrespeito às normas 
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, acarretará a ~spensão por 
até 10 (dei) -diâS-da emisSórâ iftfdngente, de
terminada pela Justiça Eleitoral, mediante de
ilúncia de Partido Político ou do Ministério Pú
blico. 

Art. 26. As entidades ou empresas que 
realizarem prévias, pesquisas ou testes pré-e
leitorais ficam obrigadas a colocar à dispo
sição de todos os Partidos PolítiCOs, cám can
didatos registrados para o pleito, os resultados 
obtidos, bem como informações soPre méto
dos utilizados e fonte financiadora elos respec
tivos trabalhos. 

§ 19 As pesquisas, prévias ou teStes pré-e
leitorais, divulgados Por qualquer ·meiO de CO
municação, -devem conter planO amostral defi
nido e obedecer a padrões metodológicos uni
versalmente aceitos, assegurados aos Partidos 
Políticos a que se refere o capõt deste artígo 
aS seguintes informações: 
I-Periodo e inêtodo para a realiúiÇão do 

trabalho; 
II- número de pessoas ouVidas ern cada 

bairro ou localidade; 
III- plano amostral e peso ponderado no 

que se refere a sexo, idade, grau de instrução, 
nível econOmlco e área· física de realização 
do trabalho; 

IV- nome do patrocinador do trabalho; 
V- çontrole e verificação- da coleta de cfu

dos e do trabalho de campo. -
§ 2? Fica vedada, nos 30 (trinta) dias ante

riores à data de eleição em 19 (primeiro) turno 
e nos 10 (dez) dias anteriores à do _29 (segun-
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do) turno, a divulg~ção de quaisquer pesqui
sas, prévias ou testes pré-eleitorais, relativa
mente à eleiÇão presidencial de que trata esta 
LeL 

§ 39 Ficam proibidos, no dia do pleito, até 
as 19:00 (dezenove) horas, quaisquer noticiá
rios de televisão e radiodifusão referentes a 
candidatos e a.o comportamento de eleitores. 

§ 49 Os responsáveis pela reaJ!zação das 
pesquisas referidas neste artigo .e os órgãos 
que as divulgaram deverão adotar providên
cias eficazes para garantia da idoneidaOe, rigor 
metodológico, lisura e veracidade das mes
mas, constituindo a onlissão crime eleitoral, 
com as penas cominadas no artigo 354 da 
Lei n• 4.737 (2

), de 15 de julho de 1965 -
Código Eleitoral. 

Art. 27. O Poder Executivo, a seu critério, 
editará normas sobre o modo e a fonna de 
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e 
de televisão, pelos espaços dedicados ao horá
rio de progapanda eleitoral gratuita. 

Arl 28. Os prazos preVistos na alínea "c", 
d9 parágrafo único, do artigo 118 da Lei n9 
5.682 ('), de 21 de julho de 1971, alterado 
pela Lei n• 6339 (4), de I• de j\llho de 1976, 
serão reduzidos para os 120- (cento e vinte) 
dias que antecedem as eleições e até 3_0 (trin· 
ta) dias depois do pleitó, desde que o Partido 

·Politico requisitante do horário tenha repre
sentação eleita ao Congresso Nacional ou ob
tida até 6 (seis) meses após a promulgação 
da Constituição Federal, e ainda não tenha 
feito divulgação de seu programa no ano em 
curso. 

Parágrafo único. No caso de coincidência 
de datas requisitadas, terá preferência na esco
lha o Partido de maior representação no Con
gresso Nacional. 

Art 29. (Vetado). 
Art 30. (Vetado). 
Art 31. Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. 32. Revogam-se as disposições em 

contrário.- JOSE SAR!YEY- Presidente da 
República. - Oscar Dias Corr&. 

(À Comissão de Constftulçaa, Justiça 
eadadanía. 

Pareceres 

PARECER N• 192, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Econ6mi
cos, sobre o Projeto de Lei, do se.. 
nado n" 166, de 1989- Complementar, 
que "fxdui da incidência do Imposto so
bre Serviços de Qualquer Natureza a ex
portação para o exterior dos serviços que 
menciona, nos termos do Inciso U do § 
4P do artigo 156 da Constituição Federal': 

Relator. Senador Roberto Campos 

Em cumprimento ao determinado no inciso 
I do § 411 do art. 156 da Constituição Federal, 
foi trazido à colação o projeto de lei comple
mentar acima epigrafado, subscrito pelo emi-

nente Senador Fern.:)ndo Henrique Cardoso, 
o qual passamos a relatar. 

O mandamento constitucional tem por evi
dente objetivo excluir do gravame tributário 
municipal a exportação, para o exterior, dos 
Serviços de qualquer natureza, propiciando 
forncecer-lhes condições de competição de 
preço no mercado internacional. 

O projeto, em seu art. 1 ~. alinha uma série 
de prestações de serviço que, a seu critério, 
deverão gozar do beneficio fiscal em questão, 
quando destinadas ao exterior. Ao fazê-lo, res
valou, porém, pelo perigoso terreno da taxativi
dade, relegando à exclusão outros tipos de 
prestação de seMços de igual densidade tec
nológica, com os quais o Brasil vem tentando 
romper as b~reiras que se antepõem ao s_eu 
comércio exterior. Ater-se à listagem do pro
jeto poderia significar a inviabilização da ex
portação, para o exterior, de um sem-número 
de outras prestações de servlço, que não goza
riam do mesmo beneficio fiscal. I:: proposta, 
por isso, emenda aditiva destinada a criar 
maior flexibilidade no estimulo às exportações, 
c,;\bendo ~o _Executivo M~nicipal ponderar ln 
obj~do se o aumento da ®vid.ad~ exportadora 
compensa a renóncia flSCal. 

O parágrafo único do projeto original procu
r~ robustecer o benefício fiSCal já ÇQ_nced.ido 
no caput do artigo, acenando, também, com 
a possibilidade de isenção (sic) do imposto 
em tela, caso os incentivos fiscais já conce
didos no âmbito federal não tenham produ
zido a eficácia desejada na· concorrência de 
preços_ no mercado externo. 

Aqui há dois reparos a fazer. Primeiro, a 
Lei Complementar desbordaria da sua com
petência, ao incluir no seu texto matéria estra
nha. não autorizada pela Lei Fundamental, isto 
é a compensação da não-competividade no 
mercado jntem~cion~._ Segundo, não faria 
senti_d_o dª-r-se "isenção de imposto" ~ quem 

. já se b_enefi_cig_u_L_a nível constitucional, de uma 
liberalidade fiscal rhais ampla, que é a ''não-in
cidência". Na figura da não-incidência, o tribu
to não é devido, pois não teria ocorrido o res
pectivo fato gerador, origem da obrigação tri· 
butária. 

Em razão do que foi dito, toma-se neces
sário alterar o dispositivo e assim sendo esta
mos apresentando uma emenda modíficativa. 

No que diz respeito ao art. 2° do projeto, 
ressalta e1e, apropriadamente, a não-incidên
cia do imposto nas hipóteses de prestação 
de serviços quando estes foram objeto de tra~ 
tados, convenções e acordos internacionais 
de bitributação firmados pelo Brasil, de resto 
wna constante no direito internacional. 

Isto posto, somos pela aprovação do pre
sente Projeto de Lei COmplementar, com as 
emendas a seguir propo.stas. 

EMENDAN• 1-MODIACATIVA 

Capi.Jt do art. 1 o Acrescente.:-se um inciso 
V coiiú:l-SeguTnte iedaçãO! 

"V - Outros serviços defmidos pelo 
Executivo Municipal como relevantes pa
ra expansão da atividade económica ex
pOrtadora." 

EMENDA N• 2-MODIFICATIVA 

Dê-se a seguínte redação ao parágrafo úni
co do art 19 do projeto: 

"Parágrafo úníco. Nos casos de expor
tação de serviços não compreendidos 
nos itehs do artigo 1 o e que gozem de 
isenção de incentivos fiscais federais, os 
exportadores terão o direito de requerer 
ao órgão do Executivo Municipal a isen
ção do imposto sobre serviços." 

Justificação 

O novo inciso V visa a criar fleXIbilidade para 
que "outros serviços··, a juízo do Executivo 

. Municipal, possam vir a beneficiar-se da não
incidência. A rápida mutação tecnológica per
mite prever a ocorrência de novos serviços 
exportáveis não compreendidos na li_stagem 
do projeto em causa. 

No tocante ao parágrafo 1 ~. a intenção ma
nifestada pelo ilustre Senador Fernando Henri
que Cardoso_ era ampliar o disposto no caput 
do artigo, permitindo que a exportação de ser
viços não tradicionais tivesse ampliada a sua 
capacidade de concorrência, com a isenção 
do imposto sobre serviços. A emenda pro
posta visa apenas e_liminar a possibiliâade de 
ínterpretações dúbias do texto original. 

Sala das Comissões, 14 (je setembro 
de 1989.--- Jorge Bomhausen, Presidente, 
em exercício - Roberto Campos, Relator -
Lourfval Baptista- Severo Gomes- Nelson 
Wedekln- Márcio LacerdtJ- Gomes Carva- _ 
lho - Meira Alho - Silvio Name -Moisés 
Abrão - Maurício Corrêa - Aluizlo Bezera 
(sem vaio).:.... 0/.avo Plr~s. 

PARECER N• 193, DE 1989 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao 
Projeto_ de Lei do Senado nP 88. de 1989 
(Complementar), que "regula o direito de 
greve dos servidores públícos cMs e d6 
oUÚ.is providências·: -

Relator: Carlos ChíareD{ 
E&te Projeto de Lei éorriplementar, de auto

ria do ilustre Senador João Menezes, tem por 
finalidade regulamentar o art. 37, inciso VIl, 
da Constituição Federal, que assegura o exer
cício do direito de greve aos servidores públi
cos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

A prOposição foi elaborada anteriormente 
à vigência da Lei· n9 7. 783, de 28 de junho 
de 1989, que dispõe sobre o exercício do direi
to de. greve, define as atividades essenciais, 
regula o atendimento das necessidc;tdes ina
diáveis da comunidade e dá outras providên
cias. Certamente, por isso, muitos dos dispo
sitivos constantes da referida Lei não forãm 
aproveitados. · 

Procuramos fazer uma adaptação do Pro
jeto de Lei sob exame aos dispositivos da refe
rida Lei n~ 7.783, até porque os servidores 
públicos são, tambêm, assalariados e, como 
sab'emos, hoJe têm liberdade e automiapara 
fr,Jndar sindicatos e neles permanecerem; li-
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vres da interferência ou intervenÇ~o do Poder 
Públi1:o. 

Por isso, pedimos vênia ao ilustre S.enadpr_ 
João Menezes para votar pela sua aprovação, 
nos termos do Substitutivo, concebido nos se
guintes termos: 

SUBSTITCITIVO 

Ao Projeto de Lei do Senado no 88, 
de 1989 (Complementar) 

Regula o direitodegrevedos servidores 
públicos cfvfs e dá outras providências. 

Art. J9 O direito de greve, assegurado aos 
servidores públicos cMs pelo art 37, iilciso 
Vil, da Constituição Federal, será exercido nos 
termos desta lei. 

Art.. 29 Considera-se legítimo exercício do 
direito de greve _a susperl$ão coletiva, tempo
rária e pacífica, total ou parcial, de prestação 
pessoal de serviços ao Poder Público Federal, 
estadual e municipal. 

Art. 39 Caberá à entidade sindfcal corres
pondente convocar, na forma de seu estatuto, 
assembléia geral que definirá as reivindica
ções e deliberará sobre a paralisação coletiva 
da prestação de serviços. 

§ 19 O estatuto da entidade síndical con
terá as formalidades de convocação e quorun1 
para a deliberação, tanto da deflagração como 
da cessação da greve. 

§ 29 Na falta de entidade sindical, a as
sembléia geral dos servidores interessados de
liberará sobre os fins preVistos no caput deste 
artigo, constituindo comi~são det n~ociação. 

Art. 49 São assegurados aos grevistas, 
dentre outros direitos: 

1-o emprego de meios pacíficos tenden
tes a persuadir ou aliciar os seMdores a aderi
rem à greve; 

n-a arrecadação de (lindos e a a livre di
wlgação do movimento. 

Parágrafo único. As mClnifestações e atas 
de persuasão utilizados pelos grevistas não 
poderão impedir o acesso ao trabalho nem 
causar ameaça ou dano a bens ou pessoas. 

Arl 5? AJustiça do Trabalho, por inlciatva 
das partes ou do Ministério Público do Traba
lho, decidirá sobre a procedência total ou par
cial, ou improce-dência das reivindicações, 
cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, 
o competente acórdão. 

Art. 69 Consideram-se essenciais, para os 
efeitos de.sta lei, as atividades estritamente in
dispensáveis ao atendimento da população 
em suas necessidades básicas, relativas aos 
serviços de: 
I- captação, tratamento e distribuição de 

água; 
O- produção e distribuição de energia elê-

trlca e gás; 
m- captação e tratamento de esgoto e lixo; 
IV- serviços funerários; 
V -telecomunicações; 
VI- compensação bancária; 
V1I- transportes coletivos; 
VIII- assistência médica, hospitalar e am..: 

bulatorial; 
IX-seguranç;a.pública. 

Rarágrafo único. Nos _serviços ou atiVida
des essenciais as ~ntidades sindicais e os fun
cionários ficam obrigados a gar~ntir, durante 
a paralisação, a prestação de serviços indis
pensáveis ao atendimento de necessidade da 
comunidade. 

Art. 7~ COristitui ãbuso do direito de greve 
a inobservância das normas contidas nesta 
lei, bem como a manutenção -da paralisação 
após a celebração de ~cardo, convenção ou 
decisão da Justlç~ do Trabalho. 

Art. a~_ As responsabilidades pelos atas 
praticados, ilícitos ou Criines cometidos, no 
curso da greve, serão apuradas, conforme o 
caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou 
penal.--_ ---

Parágrafo único. Deverá o Ministério Pú
bllco, de Oficio, requisitar -â abertura do com
petente fucjuéiíto e-ófere-cer_denúncia quando 
houver indício de prática de -delitO. -

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua pubUcação. 

Art. 10. Revogam~se aS- disposições em 
cmltráriõ. - - - -

Sala das êciffilssóes;- 12. de setembro de 
1989. -Jose lgnácio Ferreira, Presidente, 
Carlos Cfiiarelli Re!ator-MánO Maia -Jamil 
Haddad -:-Jutahy Magalhães- Nabor Júnior 
- Ftanclsoo Ro!Jemberg ·_:_ Ney Maranhão 
_.:.:. Máif::o Maciel- Carlos Pati'ocfnfo·:._ João 
Calmon -Jorge BomhaUsen _::_ GOmeS Car~
valho --AfonS<? Sancho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente_lidq vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

SãO lidos os segui!ltes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 277, DE 1989 

-DÍspõe_ sobre a politica de preços de 
bens e serviços fornecidos pelo setor pú
blico, ou por este contratados. 

O Congresso NadonaJ decreta: 
Art. 19 As Empresas Públicas e as Socie

dades de Economia Mista adotarão políticas 
de preços compatíveis Com a evolução dos 
custos de produção de seus bens e serviços 
e com o financiamento de seus programas 
de investimentos, em conformidade c:om as 
C8racterisljcas do_mercado em que atuam, de 
forma a tornarem-se financeiramente auto
sustentáveis. 

§ 1? As exceções ao diSposto no -caput 
deste artigo serão definidas em lei específica, 
limitando-se àquelas entidades que desemp-e
nharem função social oU de' desenvolvimento. 

§ 29 Para os casos específicos dos preços 
de insumos e matérias-primas produzidas pe
lo setor público, adotar-se-ão, como -parâme
tro, as condições de preços prevalecentes no 
rrierCá.do internaCional, sendo vedada a prática 
de preços inferiores a 80% do valor praticado 
nesse mercado. 

§ 39- Não será permitido ao Tesouro Na
cional repassar recursos a essas empresas pa
ra cobrir déficits originários de preços defasa~ 

dos ou irreais, à exceção dos repa~ses defini-
dos por lei específica. - - -- ~ 

Art. 29 Os preços dos bens e serviços su
jeitos ao conttote governamental serão reajus

-ta dos em conformidade com o disposto no 
artigo anterior. 

§ }9 Os órgãos governamentais de con· 
trole de preços autorizarão aumentos m~nsais 
de preços superiores à~ d_e inflação ~tema, 
de forma a promover a eliminação progressiva 
de todos os subsídios explícitos ou implícitos 
ainda existentes. 

§ 29 Na estipulação dos preços não pode
rá haver tratamento diferenciado entre empre
sas privada e pública. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de~ 
sua publicação. -

Art. 49 RevOgam-se as dispos!çóes em 
contrário. 

-Justificação 
É por demais conhecida a grave situação 

de desequilíbrio das finanças públicas em ge
ral e das empresas estatais em particular. 

Nesse contexto, a adoção de políticas de 
preços realistas se faz necessária, sObretudo 
como mecanismo que busque adequar o vo
lume de subsídios na economia às reais ne
cessidades do setor produtivo e às efetivas 
possibilidades do gasto público. 

As empresas estatais, por seu turno, vêm 
sendo sistematicamente utilizadas quer eç>mo:
mecanismos de financiamento do setor públi
co como um todo, quer c;omo instnJmento_ 
de controle do processo inflacionário. Como 
conseqüência, a debilidade financeira, o atraso 
tecnológico e de produtiVidade, a perda de 
eficiência produtiva são traços hoje p'resentes 
nas empresas públicas fornecedoras de bens 
e serviços, podendo vir a comprometer todo 
um esforço de poupança e de investimento 
realizado pela sociedade brasileira nas últimas 
décadas. _ _ 

J:: nessa direção, com o objetivo de contrl; 
buir para o reequilíbrio das finanças públicas, 
que o presente projeto de lei se insert;l:. Logica~ 
mente reconhecemos que o alcance de tal 
objetivo dependerá de medidas tomadas no 
âmbito dos endividamentos externo e interno, 
da racionalização administrativa e operacional 
do setor público, da redefinição do papel do 
estado na econom_ia, etc._ Todavia, julgamos 
oportuno e relevante o ajuste que se procura 
estabelecer ao nível da politica de preços de 
bens e serviços fornecidos ~ou controlados 
pelo setor público, com a proposição que ora_ 
apresentamos. 

Sala das Sessõ~s. 15 de setembro de 1989. 
-Senador Márcio Lacerda, PMDB-MT. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-competência tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 278, DE 1989 

Regulamenta o disposto no § s~ do art. 
40 da Constituição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A pensão de dependentes dos fun

cionários públicos corresponderá à integra-
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!idade de seu salário-base, considerado para 
este fun os acUdonais-pór -~empo de serviço 
e pelo exercício de função gratificada. 

Art 29 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 39 Revogadasasdisposiçõesemcon
ttárfo: 

Justiflcação 

A Constituição brasileira concedeu no § 5<:> 
tio arl 40, dos Servidores Públicos Civis, aos 
seus dependentes o direito aos vencimentos 
integrais como beneficio da pensão por morte. 

Como um dispositivo de caráter social cum
pre-nos regulamentá-la com urgência uma 
vez que hoje, a pen~o devida aos dependen
tes é calculada de acordo com -o art. 49 da 
Lei n9 3373 de 12 de maiço de 1958 que 
fixa em apenas 50% do salário-base o valor 
das pensões a que tem direito dos depen
dentes de servidor fa1ecido. 

Sala das SesSões, 15 de setembro de 1989. 
-Senador Iram Saraiva. 

(A Comissão_ de ConstitwÇáo, Jusilçà 
e Gdadanía - decísão terminatiVa.) . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetoslidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. 

O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra a V. Ex" 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do 

'tirador.) -Sr. Presidente, para uma questão 
de ordem, na forma regimental, art. .403 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

V. ~ acaba de proceder à leitura de um 
projeto de lei oriundo da Câmara dos Depu
tados e cuja tramitação no âmbito do Senado 
Federal, por imposições de ordem constitu
cional, deve observar ce~os pressupostos 
inarredâveis. 

Como não foi dado aos membros desta Ca
sa conhecer o inteiro teor de " ... todos os docu
mentos, votos e discursos que o instruíram 
em sua tramitação ... " na Câmara dos Depu
tados (Regimento comum- art. 134, § úni
co), solicito de V. Ex', preliminarmente à ques
tão- de orderTI, que informe a esta Casa se 
tal documentação acompanhou o expediente 
encaminhado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A assessoria vai verificar, nobre Senador. 
(Pausa.) 

A informação que estou recebendo é que 
veio tudo, mas vão verificar materialmente. 

.. O Sr. Itamar Franco -A palavra de V. 
~-para mim é o que importa. - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de· Sousa) 
-O proc-esso está completei. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex' diz 
estar tudo completo e então deve ter condi
ções de verificar que na sessao da Câmara 
dos Deputados, realizada dia 13-9~89, existiam 

qiversas matérias em regfrne de urgência na
quela Casa do Cõngresso Nacional poí força 
de expresso dispositivo constitucional (art. 64, 
§ 29 e 223, § 1 <?), a saber: 

PL n• 2.830189. PL n• 2.974189. PDL n• 
112189 e PDL n•113/89. 
~"Ademais~ Sujeitos à idêntica prioridade, por 

força dos mesmos dispositivos constitucio
nais, estavam as seguintes matérias, embora, 
por alguma razão, não constantes da Ordem 
do Dia: 

j\'\ens~gens do ExecutiVo nça 265, 266, 267, 
268.270, 271 e 279. · · 
- Todas estas !natérias, Sr. Presidente, encon

travam-se em regime de urgénda e prioridade 
absoluta, não sendo lícito à Câmara votar ou 
deUberar sobre qualquer outra até que as men
cionadas tenham si dó objeto .de decisão final. 

Passo assim a indagar de V. & se a Câmara 
dos Deputados ·enviou igua1mente os autó~ 
grafos das matérias dtadas ou declinou as 
r~ões pelas quais não o fez. 

_Q SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Itamar Franco, só rece~~
mos esta matéria; mas informo a V. Ex!' que 
este assunto é da economia interna da outra 
Casa dó CóngrêSso Naciomll. A 'n6s nos com
pe_~. como Câmara revisora, apreciar as maté
rias que de Já nos sejam enviadas regular
mente. Não podemos intervir em assuntos da 
eConomia interna dessa Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi· 
dente, sigo com a minha questão de ordem, 
discordando,_P'ª'ª- venia, de V. Ex" 

·O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
...... Nobre Senador, pensei que V. ~tivesse 
terminado.- Eu estava dando a informação 
imediatamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu estava 
esperando, porque a decisão de V. Ex~ me 
induz a outra formulação. 

Cas_o a Câmara dos- DepUtados nãO tenha 
procedido- e V. EX' infof!!Ja que não proce
deu -é n~cessárfo que se suste a tramitação 
da matéria com base no art 335,Tfeffi 2; do 
Regimento Interno, que diz: 

"Arl 335. O estudo de qualquer pro
posiçao poderá ser sobrestado, tempora
riamente, a requerimento Oe comissão ou 
de Senador para aguardar: 

Z. O resultado de diltgênda;" 

Admitido que seja explicitado que as ques
tões procedimentais se exauriram no âmbito 
da Câmara, quero aguardar, então,_ a decisão 
de V. Ex' 

Entendo, Sr, Presidente, que não tendo a 
Câmara observado os Regimentos em vigor 

. pela nossa Carta, Cabe ao Senado da Repú
blica --sU-star, de acordo com o art 335, item 
2, do nosso Regimento, esta matéria, até que 
a Câmara proceda às diligências, já que as 
matérias que deveriam ser apreciadas pela Câ
mara dos Deputados - e aí foge à questão 
regimental- se baseiam em questões de or
dem coristitucionals, e baseandO em questões 
de ordem conStitucional, a Câmara deveria 

examiná~las, em primeiro lugaí, porque o pró
prio Senhor Presidente da República solicitOu 
urgência. A1ém de ter solicitado urgência, são 
matérias que tratam de concessões de rádio 
e televisã<?; que, de acordo com_ o artigo da 
ConstituiÇão, o art. 223, § 1 ~. deveriam ser 
apreciados antes de qua1quer matéria, porque, 
de acordo com o arl 64, qualquer matéria 
em tramitação deve ficar, então, sobrestada, 
razão pela qual insisto com V. Br que esta 
matéria deva ser sustada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_;;Nobre Senador Itamar Franco, esta Presi
dência volta a dizer a V. EX que, infelizmente, 
não tem condições para intervir em assuntos 
de economia interna da outra Casa do Con
gresso Nacional. 

A tramitação de tais matérias. em cada uma 
das CaSas do Congresso Nadonal, se faz de 
acordo com os respectivos Regimentos: o Re
gimento [nterno da Câmara, que regula a tra
mitação da matéria na Câmara; o Regimento 
Interno do Senado, as matérias no Senaâo; 
e o Regimento Comum; quando se trata do 
Cc:mgresso NacionaJ. 

Não podemos, de maneira alguma fazer 
uma auditagem na _tramitação _das matérias 
na Câmara dos Deputados. Seria uffia interfe-
rência indébita do Senado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden .. 
te, peço a palavra pela ordem, e não para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Consulto o nobre Senador Itamar -Franco 
já terminou ~a questão de ordem e se levanta 
nova questão de EJrdem ... 

O Sr. Jutahf Magalhães - S. Ex' tem 
outras questões·, Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, e não para uma questão de or
dem. É pela ordern. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:-:- _ç-onCedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
Sen_ãdor Jutahy Magalhães. 

O SR. JCITAHY MAGAlHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, a matéria que está sendo levan
tada é de indagação constitucional, não é uma 
questão regimentaL Não é o problema de que 
lá na Câmara se fez dessa mc;meira e aqui 
no Senado se faz de outra maneira. Não é 
isso. Está-se· buscando a interpretação da 
Constituição. Temos aqui que o alto Presi
dente desta Casa, já por mais de uma vez, 
enviou à Corriissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania uma índagação, para esSa CÕmis~ 
são manifestar-se a respeito da constituclo
nalidade e de como deveria Sei' feita a trami
tação de determinada matéria . 

Neste caso também o que se busca é que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania - dado que a indagação é constitu
cional, a respeito da tramitação da matéria 
e não tem nada a ver com o Regimento da 
Câmara, tampouco com o nosso Regimento, 
dado não ser somente questão regimental
se pronuncie se é uma questão constitucional. 
Para essa indagação temos na Casa um 6rgão 
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próprio, que é a Comis_são Qe Constituição, 
Justiça e Cidadania, que pode dirimir as dú
vidas. 

A solldtação é que V. Ext, com-o já existem 
outros precedentes, inclusive na Casa, remeta 
a matéria à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que, em tempo hábil, dará a res
posta se a tramitação está correta ou não. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência consulta aos dois levanta
dores da questão de ordem em Çue dispositivo 
constitucional essa tramitação está regulada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Já dis
se, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Vamos fundamentar, vamos ver exatamen
te o dispositivo constitucional, a Con_stituição. 

O Sr.ltamar FranCo- Se V. Ext me per
mite, Sr. Presidente. (Assentimento da Presi
dência.) 

O nobre~Senador Jutahy Megalhãesjá disse 
qual é o problema. V. Ex' terá que ler o ãrt 
64, §§ 19 e 29, bem como o art. 223, § 19, 
e vai verificar que a Câmara deixou de apreciar 
matérias que, constitucionalmente, deveriam 
estâr sobrestadas. V. Ex' não está interferindo ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Qual é o artigo, Ex'? 

O SR. ITAMAR FRANCO -São os arts. 
64 e 223 - nas maféliaS a que me referi, 
anteriormente, a V. l:'x' 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O art. 62 diz: 

"Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República ... " 

Isto é outra coisa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Sr. Pre
sidente. É isto mesmo; fica sobrestado. O Pre- . 
sidente requereu urgência para a seguinte ma
téria: Projetas de Lei n9s 2.830[89_ e 2.974/89, 
referente aos servidores cMs e m~itar~s, Pro
jeto de Lei ... 

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Mas nobre Senador, isto se refére ao Con
gresso Nacional. Essa tramitação se faz em 
reunião conjunta, no Congresso Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' aca
bou de dizer: 

"Art. 62. Em caso de relevânda e ur
gência, o Presidente da_República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetê-las 4e imediato ao . 
Congresso Nacional, que, estando em re
cesso, será convocado ~xtraordinaria
mente para se reunir no prazo de cinco 
dias. · . 

Parágrafo único: As medidas provisó
rias perderão eficácia, desde a edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo 
de trinta dias, a partir de- sua publicação .... 

Sr. PresJdente, por favor: as matérias a cjue 
me_ estou referindo pertencem _à, Câmara <los 
Deputados, matérias para as quais o Senhor 

Presidente da República pediu urgência e foi 
concedida. Além dessas para as quais foi pedi
do urgência, a Câinara está apreciando maté
rias que dizem respeito à renpvação e conces
são de outorga- por exemplo: à Rádio Impe
ratriz Sociedade, à Rádio Lido do Vale, etc:. 
São Várias concessões de rádio que a Consti
tuição obriga -obriga, Sr. Presidente - que 
a matéria que esteja submetida à Casa tem 
que sobrestar todas as outras, até que se pro
cesse a sua tramitação. É' o que diz o artigo 
-V. Ext tem que combinar. V. EJcl' tem que 
combinar o art. 223, § 19 e o art. 64 §§ 19 

e 29 da Constituição. São matérias constitu-
cionais. · 

~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-As concessões de rádio são reguladas no 
CapftWo-da Comunicação Social. _ 

~ ~O SR. ITAMAR FRANCO- Art. 64, Sr. 
Presidente. Por favor, verifique. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O art. 64 não trata deste assunto. Conces
são de rádio é regulada no Capítulo da ComiJ
nicação Social, são os arts. 220 a 224. O art 
64 regUla medidas provisórias. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A Mesa po. 
deria emprestar-me uma Constituição? 

O Sr.Juthahy Magalhães -~-São Ç.ois aÍtiQL?S -
diferenteS. Tem qu:e haver uma conjunç~o dos 
dois artigos~ - -

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Mas a Comunicação Social está regulada 
no Capítulo V, arts. 220 a: 224, e não há ne
nhum dispositivo que considere q\Je esse as
sunto possa obstruir a Ordem do Dia em algu
ma, das Casas. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' ""!á 
inteiramente equivocado. 

O SR.· ITAMAR ~co - Vou ler o 
arl64,§29, - · _ · 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
...,..,.Vejamos: 

O SR. ITAMAR FRANCO .:._ O art. 64, 
§ 19 assim dispõe, Sr. Presidente: 

""§ 19 O Presidente da República po
derá solicitar urgência para apreciação de 
projetes ?e sua iniciativa ... 

Isso foi fe!to~ 

O SR. PRESIÓENI'E (PpmP,eu de Sousc:i) 
-0 Sehhor Presidente de Repúblk:a requereu 
urgênc:ia para qual assunto, com relação à 
concessão de rádio e felevisão? 

O SR.·ITAMAR FRANCO- Vou come
ç~r pela primeira parte da minha questão de 
ordem, para depois. chegar ao problema da 
concessão de emissoras de rádio e televisão. 

O Senhor Pr~sidente_da República requereu 
urgência para O Projeto de Lei n? 2.830-A. de 
198_9~ e· para o Projeto de Lei n9 2.974-A, de 
1989. Sua $:xcel~ncia requereu urgênci.à para 
isso. Está aqui. V. E:xf deve ter c:ópia disto, 
porque pedi imediatamente. Estou com a mi
nha cópia desta matéria da Câmara dos Depu-

tados. Sua cópia deve estar entre os dOCTJ,
mentos que V. Ex' rec;ebeu. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O prazo previsto no·.§ 29 foi esgotado? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Foi, Sr. Pre· 
sidente. Preste_ atenção, por-obséquio; 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Estou atento, muito atento a V. Ex', como 
sempre. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Peço-lhe 
com dE!licadeza. Eu também s6 me refiro 'a , 
V. & corri muito respeito. Estamos aqUi para 
tentar chegar a um consensO, e nao parã bri
gar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Longe de mim este propósito, mesmo ptlr
que V. Ex" é~um emérito brigador, e eu não 
o sou. 

. O SR. ITAMAR FRANCO -~Lamento 
informar que aprendi a brtgar com V.~ Hoje,~ 
quando V. Ex' briga, eu já não brigo mais, 
Ex' 

Dispõe o § 29 do· art. 64 da Constituição 
Federal: 

"Se, no caso do parágrafo anteriQr, a 
Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral não se nianifesta.re_m_. ca@._ qual, .su· 
cessiVamente, em até quarenta e cinco 
dias, sobre a proposiÇãO, será esta incluí
-da na Ordem do O_ia, so.brestand()-se a 
deliberação quantó aos_ demais assuntos, 
para que se uJtime a VQtaçãp". 

O fato é de _clareza meridiana, Sr. ~f7Side~! 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Isto importaria numa indagação à Câmara 
dos Deputados no sentido de se saber st real
mente decorre.ram esses prazos. O Senado 
Federal não está informado sobre assUntos 
da econOmia interna da Câmara. Compete-à 
Câmara dos. Deputados informar esta Casa 
sobre a tramitação das matérias. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presí· 
dente, foi o que de pronto perguntei a V. EX' 

O Sr. Jut.ahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palavra P~la ordem. 

O.SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tem a palavra V. Ex1'·_ -

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do oradÔr)
Sr. Presidente, V. Ex' acabou de dedarar o 
óbvio. Se não estamos infófmados e a r:rlatéria 
é de ordem ·constituc:ional, devemos fazer as 
indagações através da. Comissão de Consti
tuição, Justiça e Odadania para um levanta
mento da questãd cpnstitudonaJ, a qaal irá 
d~terrninar Se es~mos. atendendo ou nãp -à'S 
normas ~onstitucionais. Dentro do espírito li
beral que sempre presidiu as ações de V. Ex" 
e dent;ro "do espírito de justiça e de ob'ediência 
à legislação e_ à lei Maior - que. é a Cotlsti
tuiç;ão -;V. EX' certamente enviará a matéria 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia; a f1m de esta dar a opinião, uma vez que 
temos na Casa uma Comis_são_ para isso. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tenho a impressão, salvo melhor juizo, de 
que este não é bem um assunto em que ~steja 
em discussão o mérito da constitucionalidade 
ou da juridicidade. É uma questão de rato. 
Foi ou não atendido isso? É uma questão de 
uma simples consulta. 

tivas. A primeira alternativa, ao consultar a Câ
maro. V. Ex' te_rá que sustar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Aliás, acabo de ser informado que a matéria 
já foi despachada à Cornissão de Constituição, 
Justiça e Odadania. 

OSR.JOTAHY MAGAUIÃES-Sr. Pre
sidente, s6 podemos continuar a tramitação 
se houver sido obdecida a Constituição. Se 
não houve obedlência à Constituição, logica· 
mente a matéria não pode tramitar. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Podemos fazer uma consulta à Câmara 
dos Deputados, no sentic::lo de saber se os 
prazos foram ou não decorridos, se a Ctp:nara 
dos Deputados_ cometeu alguma inconstitu· 
cionalidade. Não nos compete, aqul, lntema 
corporis, à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, decidir sobre a· constitucionali· 
dade dos atas da Câmara dos Deputados. 

O SR. JOTAHY MAGAUIÃES - Esta· 
mos. na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cida®_nia, exe~minando um~ matéria envia
da pelo Presidente Nelson Carneiro que diz 
respeito a uffia solicitação da Câmara dos De-.. 
putados. Como vê V. EX, não é precedente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi· 
dente, dessa forma o que se pede a V. Ex' 
são duas cois;:~s: ou V. Ex' tem que sustar_ 
a matéria até que a Câmara dos Deputados 
nos informe se procedeu ou não de acordo 
oom o rito constitucional - não com o rito 
do Regimento lntemo da Câmara- ou, então, 
que V. Ex• consulte a douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o que será 
maís prático. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Uma das duas alternativas pode realmente 
ser adotada. V. E>r s.erá devidamente atendido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Qual das 
duas alternativas? Estou fazendo wna questão 
de ordem a V. EX Qual será a decisão de 
V. EX? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
...... Pode ser a primeira ou a segunda. Podemos 
consultar a Mesa· da Câmara, e se a Mesa 
da Câmara não tiver condições de informar, 
podemos consultar a Comissão de Constituj
ção,_ Justiça e Cidadania sobre a juridicidade 
desse processamento~ 

O SR. ITAMAR FRANCO -0 que signi· 
fica que a matéria está sustada, Excelência? 

·O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A matéria foi lida. Ago'ra:, o desenvoJviJ:netno 
da tramitação decorre da sua regularidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Entendo, 
Sr. Presidente, numa linguagem mais prática, 
que V. Ex', neste instante, susta ·a matéria até 
que a consulta se faça ~- Cârnara d_o!i Deputa
dos, quando, então, dará conhecimento ao 
Plenário da decisão da Câmara dos Deputa
dos. ou, então; V, Ex" já envia de pronto à _ 
nossa Comissão. V. Ex"- tem ~s duas alterna-

O SR. ITAMAR FRANCO -Foi despa· 
chad~ à Comissão __ de Consti_tui_tão, J_ustiça 
e Cid8.dania. Então, gostãria que V. Ex', no 
despacho à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. encaminhasse essa minha ques
tão de ordem,_ cuja parte conclusiva passo a 
citar. 

Estamos em face de uma grave violação 
do processo legislativo, perpetrado no âmbito 
da Câmara, e que vicia todo o procedimento 
até aqui observado porque não se trata apenas 
de infringência de dispositivo regimental inter
no, mas de atentado ao texto constitucional. 

Como é do conhedmento de V.~. o ultraje 
à norma processual legislativa, constante do 
texto da Lei Maior, c_onsoante decidiu o STF 
na representação por inconstitucionalidade n9 

890, pode e deve ser apreciado em qualquer 
sede, mesmo fora do âmbito do Congresso, 
a saber no Poder Judiciário. 

Assim, solicito de V. Ex" que a Comissão 
de Constituição e Justiça examine preliminar
mente a dúvida levantada, sob forma de ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Perfeito. Não acompanhei o processamen
to, estou venlical'ldo agora. Encaminharei 
com a devida inclusão da questão de ordem 

-de V. Ex' --

0 SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri· 
gado, Sr. PreSidente. - - · 

O Sr. MarcOndes Gadelha- Sr. Presi
dente, peço a palavra, como Uder, para uma 
comunicação urgente, por 5 minutos. 

- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo. a palavra ao nobre Uder. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PJ;3. Como Uder. ,Para comunicação sem 
revil)ã_o 'do orador.)- Sr: Presidente, Srs.,Se
nadóres: 

Realizar-se-á nesta Casa, no Senado Fede
ral, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, segunda, 
terça e quartas-feiras,_ um Seminário interna
cional sobre o papel dos Parlamentos Regio
nais no processo de integraç~o çla América-
Latina -

Este Serõinário tem a -iniciatiVa do Instituto 
para Integração da América-Latina - ITAL, 
que tem a sua sede em Buen,os Aires, e _do 
Banco interamericano de Desenvolvimento. 
Conta com o apoio do Senado Federal e do 
grupo brasileiro do Parlamento Latino-Ame
ricano. 

O objetivo do Seminário, Sr. Presidente, co
mo o próprio-título -dá a perceber, é fazer uma 
avaliação de todas as conquistas que obtive
mos até o momento no ~mpo da integração 
latino-americana, e, sobretudo, do papel que 
os Parlamentos Regionais vêm desenvolvendo 
para pror:nover esta integraçãO. 

São patrocinadores do .evento o Parla,mento 
Latino-Amerrcano, a· Parlamento Andino, o 
Parlamento Europeu, a Assem.bléia Parlamen
tar do Conselho da EurOpa, o Parlamento 
Amazônico e o Parlamento do Caribe. 

Todas estas entidades estão com uma 
consciênciél profunda sobre a urgência de es
tabelecermos passos decisiVos no rumo da 
integração, de sairmos da retórica e partirmos 
à objetivação de soluções concretas que visem 
a um melhor entendimento entre os no.ssos 
povos, à superação de barreiras de toda or
dem: alfandegária, geográfica, sociais e hL!ma
nas, com vistas à formação da grande pátria 
latino-americana. 

Estarão presentes aos debates expositores 
de renome, figuras conhecidas internacional
mente e integradas na luta pela formação da 
pátria latino-americana há muito tempo. 

Sr. Presidente, este tempo da Uderança pa
ra fazer um apelo aos nobres Parlamentares, 
aos Colegas do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados, à imprensa, a todos os funcio
nários, para que apóiem este evento, que, além 
do mais, terá a participação de outras institUi
ções, como a Aladi, Caricom, Cepa!, Juilac, 
Sela, Oeca etc. 

As reuniões serão procedidas na Comissão 
de Finanças do Senado Federal, e discutirão, 
entre outros temas, a eleição direta para repre
sentantes dos Parlamentos regionais, à seme
lhança do que acontece com o Parlamento 
Europeu. A nossa expectativa é de que, em 
pouco tempo, possamos eleger pelo processo 
direto, . os no~s R~presenta_ntes junto aos 
Parlamentos regionais. Esperamos possa -ter 
uma capacidade legiferante supranacional, e, 
portanto, precisa estar embasado com toda 
a legitimidade, tendo seus Representantes_ saí
dos na livre vontade de cada povo represen
tado, de cada Estado membro com assento 
nesses Parlamento. 

Sr. Presidente, discutiremos _tambéin o Pa
pel dos partidos políticos como dinamizadores 
do processo de integração. Sabemos que o 
relacionamento _entre_ os partidos políticos, na 
América Latina, ainda é muito limitado. Sr. 
Presidente, muitas vezes, preferimo-nos rela
cionar com partidos pOHticos de outras regiões 
do Mundo, a nos relacionar com partidos lati
no-americanos, que vivem os m~smos proble
mas que vivemos de sustentação das nossas 
frágeis democracias, que enfrentam os mes
mos problemas no _campo económico e social 
e. que vivem uma realidade que nos é comum. 
Esta integração entr_e os partidos políticos será 
também objetó de .discussão nesse Seminário. 
que estamos promovendo sobre O papel dos 
Parlamentos Regionais da Integração da Amé
rica Latina. 

Com este mais vivo apelo, esperamos con
tar com a participação de toda a Casa, a partir 
do dia 18 e até o dia 20, na -Comissão de 
Fmanças: --

Muito _p_brigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMEN7V A Q(JESE REFERE O 
SR MARCONDES GADELHA EM SEll 
D/SaJRSO: 
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PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 
GR{IPO BRASILEIRO 

PROGRAMA 

Seminário lntemacfonal 
"O papel dos Parlamentos Regionais nos 

processos de Integração da América Latina", 
Brasília, 18, 19 e 20 de setembro de 1989, 

Organização 
Instituto para a Integração da América Lati~ 

na (lntal) Senado Federal da República Fede
rativa do Brasil 

Participantes 
Instituto para as Relações Europa-América 

Latina (freia) G_rupo Brasileiro do Parlamento 
Latino-americano 

Patrocinadores 
Parlameilto Latino-americ~no 
Parlamento Andino 
Parlamento Europeu 
Assembléia Parlamentar do Conselho de 

Europa 
Sede do SeminánO 

~ Senado Federal da República Federativa do 
Brasil, Brasüia-DF. 

Sala de Comissão de Finanças 
Propósitos do Seminário 
O Papel do Parlamento nos processos de 

integração regional tem adq~rido uma reno
vada importância na América Latina com os 
recentes acordos que possibilitaram a Institu
cionalização ào Parlamento Latino.:-AmeriC-ª.
no, com a transformação do Parlamento Andi
no em organismo principal do Acordo de Car
tagena e _com a ofiç_ial@ção -'do Trata to de 
Criação do Parlamento Centroamericano. O 
INTAL propôs às autoridadeS do Senado Fe
deral do Brasil, do Giupo Parlamentar Brasi
leiro e do Irela, a realização de um Seminário 
Internacional com o apoio e sob os auspícios 
dos Parlamentos Latino-~ericano, Andino, 
Europeu e Assembléi" Parlamentar do Conse
lho da Europa sobre o papel dos parlamentos 
regionais nos processOs de integração no qual 
participarão Parlamentares e experts nestes te
mas dentro de uma ampla lib~tdade acadê
mica. 

Como propósitos do Seminário destacam
se os seguintes: comparação das experiências 
desenvolvidas na Europa e América Latina; 
análise dos aspectos· relevantes e da atuali
dade relacionados com a dimensão parlamen_- _ 
tar dos processos de integração regional e 
divulgação do tema na opinião pública Latino
americana. 

PROGRAMA DO SEMINÁRIO 

Dia 18 de Se_tembro- $egunda-feira 
!Oh 

ABERTURA 
-Senador Nelson Carneiro, Pres.idente do 

Senado Federal 
-Senador Humberto Peláez ciutíerrez, Pre

sidente do Parlamento Latino americano 
-Senador Wllfrido Lucero Bolafios, Presi

dente do Parlamento Andino 
-Deputado Manuel Ortega, Presidente da 

Delegação para América do Sul do Parlamen
to Europeu 

Eduardo A Zalduendo, Diretor do lntal 

!3h 
ALMOÇO 

Prfmeira Reunião de TrélMho 
15h 

Informe sobre: AtuaçãO dos- Parlamentos 
comunitários nos processos de integração re

-gional da América Latina 
Apresentação por seu autor, Juan Mário 

Vac:chino, coordenador do Seminário 
"Tema 1: Funções, competências e respon

sabilidades dos parlamentos regionais. Equi
líbrio de poderes entre as instituições. 

Coordenador - ---
Humberto Peláez Gutiérrez, Presidente do 

Parlamento Latino-americano 
expositores 
~ Raymundo Barros Charlin, Instituto de 

Estudos Internacionais, Univerdade do Chile. 
-Roberto Bermejo, Secretário do Parla

mento Cehtroêllnericano 
-AUgusto Wciiderriar Hummer,- Universi

dade Leopold Franzons: Insbruck, Austria 

17h50min 
DEBATE 

Dia 19 de setembro- Terça-feira 
Segunda Reunião de Trabalho 

1 Oh Teii1ã II: Estruturas e mecanismos· de fun
cionamento dos Parlamentos Regio_nai~. Rela':' 
.ções interinstitucionais. 

Coordenador 
Representante· do Congresso Nacional do 

Brasil 
ÇXpasitores 
-Embaixador MiJos Alcalay, Secretário 

Executivo do Parlamento Andino 
- Hunner Klebes, Dlretor Adjunto, Assem

bléia Parlamentar do Conselho-da Europa 
-Seriador Andrés Towrisend Ezcurra, Se

cretário-Geral do Parlamento Latino-an}erica
no 

!2h 

. DEBATE _ 
15h Tema Ilf: Eleições diretas de represen

"tantes d,os Parlamentos Regionais Problemas, 
perspectivas. 

Coordenador 
Representante do Parlamento Europ-eu 
Expos_!tQres _ . . 
-'-Senador Aluízio Bezerra, Vic~'-Presidente 

do Parlamento Amaz6nico (Brasil) 
-Nicolas de Piérola, Magistrado 00. Tf:il?~-. 

na.! de Justiça Andino 
- Otto Schmuck, Instituto de Política Euro

pa de Bonn, R.F da Alemanha. 

17h 
DEBATE 

Dia 20 de Setembro- Quarta-feim 
Terceira Reunião de Trabalho 

!Oh 
COMUNICAÇÓES 

Apresentação de comunicações Pelos partlci~ 
pantes 
llh 

Tema IV: Papel dos partidos políticos e dos 
parlamentos regionais, como dinamizadores 
do processo de integração. Possibilidades, li
mites. 

Coordenador 
Wllfrido Lucero Bolaõos,_Presiôente do Par~ 

lamento Andino ~ 

Expositores 
-Senador Fema_ndo Henrique Cardoso 

(Brasil) 
- DeputacfCi Manuel Medina Ortega (Espa-

nha) · 
-Ex-Senador Franco Montoro (Brasil) 
-Deputado Paciano Apdron (Venezuela) 
-Senador Diego Uribe (Colombia) 

13h 

15h 

17h 

ALMOÇO 

DEBATE 

RELATÓRIO 

-Mil os Alcalay, Secretário Exec~tivo _do 
Grupo Brasileiro do Parlamento AndinO 

-Wolf Grabendorff, Diretor do !rela 
-JUan Mario Vacchino, Coordenador do 

Seminárip · 
!7h30min 

ENCERRAMENTO 
-Senador Marcondes Gadelha, Presidente 

do Grupo Brasiieiro do Paríamento Latino 
Americano 

-Representante da Assembléi.:l Parlamen
tar do Conselho de Europa 
~ Eudes l?ez.erra Gaivão, Subdiretor do In

tal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Vamos prosseguir com a lc::ituta d"s maté
rias do Expediente, de vez que essa leitura 
foi interrompida por sucessívas qUestões de 
ordem e um pedido de preferência do Líder 
para uma comunicação urgente. 

Sobre a Mesa, ofícios que se_ril9 lidos pelo 
Sr. 19 Secretário. 

São lido os seguintes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCWS 

OF. N' 008/89-CAS 
agosto de 1989 · 

Senhor Presidente, 
-Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi: 

menta Interno, com a redação dada pela Reso~ 
Iução n9 18, de 1989", C<;>munico a V. EX' que 
esta Comissão aprovou parecer da lavra do· 
Senhor Seitador Carlos Oliarell~ concluindo 
favoravelmente, na forma do Substitutivo que 
apresenta, ao PLS N9 179/89, que "altera o 
artigo-459 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~-5.452, de f9 de mafo de" 1943", na reunião 
de 16-8-89, por 12 votos favoráveis. 

Na o"porfunidade renovo a V. Ext meus pro
testos de elevada estima e consiç!~r~ção. -
Senador José !gnácio Ferreira, Presidente. 
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OF. N• 010/89-CAS 
-tembro de 1989 

Senhor Presidente, 

Bi-asSiia, DF, 13 de se-

Nos termos do § 3o do artigo 91 do Regi
mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução n~ 18, de 1989, comunico a V. Ex' que 
esta Comissão aprovou p;uecer da lavra do 
Senhor Senador Nelson Wedekin, concluindo 
favoravelmente ao Projeto de Lei do Senado 
no 089/89, que "dispõe sobre o aviso prévio, 
e dá outras providências", na-reunião de 
12-9-89, por 14 votos. · 

Na oportunidade renovo a V. Ex" meu:- pro
testos de elevada estima e consideraçao. -
Senador José lgn~do Ferreira, Presidente. 

OF. N•Oli/89-CAS 
tembro de 1989 

Senhor Presidente, 

Brasília. DF, 13 de .Se-

Nos tennos do § 3o do artigo 91 do Regi
mento Interno, com a redação dada pela Reso
lução no 18, de 1989, comunico a V. Ex' que 
esta Comissão aprovou parecer da lavra do 
Senhor Senador Nelson Wedekin, concluindo 
favoravelmente, com a Emenda n11-CAS,_ ao 
Projeto de Lei do Senado n9 205/89, que "asse
gura ao marido à percepção de pensão_ por 
morte da mulher funcionária nos casos que 
menciona", na reunião de 12-9-89, por 15 
voros. 

Na oportunidade renovo a V. EX' meus pro
testos de elevada estima e consideração. -
Senador José Jgnáclo Ferreira, Presidente 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTI9\ E CIDADANIA 

OF. N• 053/89-CCJ 

Brasília, 14 de setembro de 1989 

Senhor Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
........ sObre a mesa,. requerimento que será lido 
pelo Sr. I• Secretário. 

É lido o seguinte 

(Sen. José Jgnácio Ferreira) 

REQUERIMENTO N• 485, DE 1989 
Excelentlssimo Senhor Senador Nelson Car

neiro 
Dignissimo Presidente do Senado Federal 

_ Esta Comissão, em reunião realizada em 
12 de setembro último, nos tennos do artigo 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, 
aprovou proposta do Senhor Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetes de lei do Senado n"" 
124, de 1989 e 191, de 1989. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro
testos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 
1989. -Senador José lgnáclo Ferreira, 
Presidente da Comissão~e Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 requerimento lido será publicado e incluí
do na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art. 255, inciso U letra "b", do Regimento 
lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) 
--:- Sobre a mesa, oficio que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

- É lido o seguinte 

COMISSÃO DE CONS11TUI\:ÃO, 
JUSTI9\ E CIDADANIA 

OF. n• 048/S9-CCJ 

Senhor Presid~nte. 

Brasília, 3D-i:ie ãgosto 
de 19893 

4/J,L, 

Nos termos regimentais comunico a V. EX' 
que esta Comissão fej~it~u, pela inconstitudo
nalidade, o PDS 024 de 1988, que "dispõe 
sobre a sustação de ates do Conselho Mone~ 
tãrio Nacional e do Banco Central do Brasil", 
na reunião do dia 24.08.89, pela unanimidade. 

Na oportunidade renovo a Vfr meus pro~ 
testos de elevada estima e consideração. -
Senador Gd Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- De acordo com o Disposto no § 19 do 
art. 101 do Regimento Interno, a Presidência 
determina o arquivamento definitivo do Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1988, 
uma vez que o parecer da Comissão de Consti~ 
tuição, JUstiça e Qdadania sobre a proposição 
concluiu pela inconstitucionalidade da matéria 
e fol aprovado, por unattimidade, pelos inte~ 
grantes desse 6rgão técnico. 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQCIERIMENTO N• 486, DE 1989 

Nos tennos do art 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro seja considerado co-
mó de licença para tratamento de saúde, con
forme atestado médico anexo, o período de 
29 de agosto a 8 de setembro. 

Sala das SesSões, 15 de setembro de 1989. 
..... S_enador (eotônio Vilela FUho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- De acordO ~m o art. 255, ·iiiCiso I, do 
Regimento Inferno, o requerimento 1ido s.erá 
objeto de deli~crração após a Ordem do Dia. 

RONALOO LCÃO CosI /1. 
·cmullfill!, l'LA:;· Jt '' 

Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi~ 
menta Interno, comunico á V. f:xl' que esta 
comissão aprovou o PLS n-:> lll, de 1988, 
que "estabelece o aproveitamento do Minis
tério da Fazenda, mediante concurso de servi
dores do Serpro que, na data de Vigência da 
Constituição Federal, prestavam serviço em 
órgãos da Receita Federal", na reunião de5te! 

~,k )/ n !J4h:#;· f:u_, }'~ 
$-c 1.M /;;""'·I') t<l'~ t, I j fo . ;:t p" ,u,;t, ,p,_. &.. k 
M'J·v.,., f~v t!&Mh't.'{t/...& d 

o 

data, por unanimidade. 
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro

testos de elevada estima e consideraçáo. _.....,... 
Senador Qd Sab6ia de Carvalho, Presidente. 

O SR.IPRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- com referéncía ao expediente que acaba 

t'M-0 o<l~ -..k4 

zqjttf/1~ 'ç,. 
de ser lido a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a 6-:> do Regi
mento Interno, depois de publicada a decisão )" 
da Comissão no Diário do Congre$sO Nacio~ li,. \1 ~ . 

nal, abrir-se-á o prazo de 72 horas para inter- , • r-~ 

posição da casa, para que oS .proj_etos d~ _lei_ f',; vX'{·"'""'"~: • .~ 1 " 
" ,y..-..r. ~~ o","• do Senado nos 111, de 1988, 89, 179 e 205, · ~e r p . .. ~.,~.-

de 1989, sejam apreciados pelo Plenário. Jo·•·· cP~~90· 

,a~ J.k";'.:l-o · .t>l!..r 
,- ,--. -

posição de recurso, por um déd~_o da corn- \\\ ..Y" ~" ~:>"'l '"' 

Esgotado esse prazo sem a interposição de p.(l>~'\o .. c.~'· 
recurso, as matérias serão remetidas à Câma- Al'lc •• ~.~.,'i.& flUA AFONSO PENA. 101 · 1 ARÚL .. roN~s: loS2J221 Gil' I. 2'.1 ~·o~n 
ra dos DeputadOS, LV f.r'f."'' MAC€10 · ALACOIIS llAMIL 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ESgofciu-se hoje o prazo previsto no art. 
91, § 49, do Regimento lnterno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 182, de 1989. 

Aprovado em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, a Presidência, atendendo ao disposto no 
§ 69 do art. 91 do Regimento Interno, despa
chará a m~téria à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o editorial de O Ofobo 
intitulado "O Julgamento de Samey", publi
cado no dia 21 de agosto passado, obteve 
ampla e favorável repercussão em todos os 
segmentos da sociedade, brasileira, desenca
deando aplausos e manifestações de solidarie-
dade ao Chefe da Nação. 

O reconhecimento dos inestimáveis servi
ços prestados ao País pelo Presidente José 
Samey, no concemente à restauração da de
mocracia na plenitude de suas potencialida
des, resume a mensagem transmitida pelo 
mem:ionado editorial, no qual se destacam 
os seguintes conceitos relativos aos proble
mas e desafios enfrentados no -decorrer do 
seu Qovemo: 

" ... Hoje somos um País em que as 
liberdades estão asseguradas; em que li
deranças de todos os se-gmentos -da so-
ciedade participam dos debates sobre a· 
destino nadonal; em que a censura foi 
abolida; em que milhares de greves se 
desencadearam, provocando perturba
ções muitas vezes desnecessárias. Gm 
País em· que se vêm realizando, a cada 
ano, eleições livres e diretas. Em que Se 
identificam civis e militares em que a pala
vra dos Ministros Militares é ~atada como. 
opinição. política e não como pronuncia
mento ou ameaça. Em que todos os mati
zes ideológicos assumiram expressão' 
partidária ... Enfim, um Pais em que, entre 
seu líderes, só um mantém-se coagido, 
prisioneiro das liberdades que se dispôs 
a assegurar como supre~o mandatário." 

Adotando essa diretrfz conciliatória, o Presi- -
dente José Sarneycomp1etoLi a primeira etapa · 
de sua missão com a convocação da Consti
tuinte; a segunda e histórica etapa efetivou-se 
com a promulgação da Constituição da Repú-
blica que jurou obedecer. 

Mas, o julgamento definitivo do Governo e 
da sua Administração efetuar-seMá nas umas 
de 15 de novembro vindouro, quando cerca 
de 83 milhões de eleitores escolherão o Presi
dente _que deverá substituí-lo. 

Encerradas as eleições, o Presidente José 
Sam~y transmitirá, a 15 de março de 1990, 
ao seu sucessor, a Chefia da Nação e do síste
ma administrativo do Poder Executivo da 
União. 

Essa Uben:>a, tr~n$Cendental e difícil mis
são, o Presidente José Sa"rtiey soube de_sem
penhar com rara dignidade, inexcedíverprobiM 
dad~ e r~onhecida competência política, re
velando-se, no decor~er da complexa transiM 
ção para a consoUdação da democracia, um 
estadista à altura dos destinos de um Pais
Continente vocacionado para a liberdade, o 
estado de direito, a justiça social, o desenvol
vimento auto-sustentado e a feli_çidade_do seu 
povo. 

Tomei conhecimento daquele lúcido edito
rial de O Globo, no exterior, precisamente em 
Roma, no decorrer de um almoço de que parti
cipei na Embaixada do Brasil, onde o Embai
xador Cã.rlos Alberto Leite Barbosa teye a gen.: 
tileza de mostrar-me Q telex que havia dirigidO 
ao Presidente José Samey reiterando-lhe sua 
amizade e solidariedade, e enalteCendo, nOs 
termos daquele editorial, o imenso trabalho 
do Presidente em favor da plena democra
tização do BrasiL 

ConStatei, na oportunidade, que o editorial 
havia tido repercussãO tãmbém no e~erior. 
Pedi ao Embaixãdor uma cópia do telex, assim 
como o qUe dirigiu ao joiriàlista Roberto Mari
nho. 

Regressan4o a Brasília, não me seria lícito 
omitir-me sobre o assunto, motivo pelo qual 
requeiro a incorporação de_sses documentos 
ao texto des_te_m_e_y; sucinto pronunciamento. 

O "Julgamento de Sarney", conforme asi
nalou O Globo. já se delineia na História, para 
quem obseJVe, com fserição, o seu desem
penho na restauração da democracia. 

Como :cornpanheiro do Presidente José 
Samey, durante muitos anos, na Câmara dos 
Deputados ainda no Rio de Janeiro, ex-Gover
nador, respectivamente, ele do Maranhão e 
eu de Sergipe, ambos eleitos para o Senado 
Federal em 1970, integrantes do mesmo parti
do, sempre solidários na defesa do ideário, 
das convicções'e postulados norteadores do. 
nosso comportamento político, cumpro o de- · 
ver cívico de enaltecer, nos conclsos termos 
deste depoimento, a fascinante personalidade 
do PresidenteJosê Samey, cujos atributos fun
damentais toda a Nação conhece e aplaude: 
- as inesgotáveis reservas de tolerância, pa
ciêndã e bondade de um homem de bem, 
dotado de excepcional talento, cultura e com
petência, que nunca fez mal, prejudicou ou 
perseguiu a quem qUer qUe seja, sempre fa
zendo o bem, atento às necessidades de sua 
terra e_ de sua gente, e, sobretudo, integral
mente dedicado com inexcedível energia, ho
nestidade e patriotismo, ao serviço da Nação' 
brasileira. · 

São estas as considerações que desejava 
fazer à margem do citado editorial de O Globo: 
"O Julgamento de Samey''. (Muito beml) (Pal
mas) 

DOCUMENTOS A QUE SE~ 
O SR. LO(JRJVIV- BAPTISTA EM SEO 
D!SCORSb~ ~ . . . . 

. Q JCJLGAI\IENTO DE SARNEY 
O Globo 

Em que condições encontrava-se o Pais 
quando Samey assumiu o Governo e como 

yai transmiti-lo ao sucessor ·r~sponder a esta 
indagação é fundamental para que se pos~a 
optar entre as propostas com que os candi
datos à Presidência se dispõem a enfrentar 
esse legado. 

Cabe preliminarmel}te reconhe-cer que o 
atual Presidente, sereno e tolerante ap eKtremo 
da inêrcia, deu pleno cumprimento à missão 
outorgada a Tancredo N~es e que os desíg
nios da providência colocaram em suas mãos. 
_ O Brasil saía de um regime em que l:"euniões 

cívicas despertavam suspeitas policiais; em 
que se considerava qualquer manifestação de 
trabalhadores como agitação; em que se de
nunciava subversão nas letras de cansões, no_ 
enrredo de telenovelas. na pregação dos Evan
gelhos. Um país martirizado, de um lado, por 
cassações, exílio, obscuras práticas de tortura; 
e de outrO; por tentativas de sabotagem, de 
terrorismo, de guerrilhas. Dividido entre civiS 
e militares; e_até no âmbitO das Forças Arma~ 
das, entre as áreas de informações t.:!'_c;lo__s quar
téis, 

Era de se temer, na transição, o desenca
deamento de atas de vingança e revanchismo, 
como ocorreu noutros países em que a aber
tura política redundou em maiores fraturas na 
sociedade. Aqui, a anl$tia nãp c:;onsistiu apenas 
nwn texto de lei, efetivando-se como um pro
cedimento nacional. Apagaram-se os ressenti
mentos de tal modo que corremos- o_- IÍ!;;;C9 
de esquecer as causas e os efeitos daquela 
ruptura constituc!onal que jamais d~erá repe-
tir~se. · -

Não foi obra do acaso. Samey, ·de inicio, 
convocou a sede ao Governo dirigentes sindi
cais e religiosos, estudantes, representantes 
de partidos ainda clandestinos, juntamente 
com líder'es empresariais e políticos. Imprimiu 
novas diretrizes aos órgãos de segurança e 
de infonnação. 

Em nenhuma crise. considerou_ n_ecessária 
a pronlidão nos quartéis. Enviou ao Congresso 
prõjetOS de lei que resultaram na __ t:Q~l remo
ção do sistemaaut.Oritário, estabelecendo_ uma 
sociedad_e democrática que não .se ristringe 
àS elites, sem exclusão de nenhuma classe 
ou minoria. 

Hoje somos um país em que as liberdades . 
estão asseguradas; em_que lideranças de to
dos os se9inentos da sociedade participam 
dos debates sobre_ o destino nacional; em que 
a censura foi abolida; em que milhares de 
greves se d"esencadearam, provocando pertur
bações muitas vezes desnecessárias. Um país 
em que vem realizando, a cada __ ano; eleições 
livres e diretas. Em que se identificam civis 
e m~itares; em que a palavra dos Ministros_ 
militares é tratada como opinião política e não 
como pronunciamentO oU ameaça:" Em que 
todos os matizes ideológicos assumiram e~--
pressão partidária. Enfun, um pafs em que, 
entre seus lideres, só wn mantém-se_ cOagido, 
prisioneiro das liberdades que se dispas a as
segurar comó $upremo-inãhdatário. --

Adotando essa diretriz conciliatória, Samey 
completou a primeira etapa de sua missão 
com a convocação da Constituinte; a segunda 

- e histódca etapa eretivou-se cori!_ a promul-
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gação da nova Constituição da República que 
jurou obedecer. 

Infelizmente tal atitude que lhe custou agra
vo e injustiças recebidas com impassível sere
nidade de estadista, embora lhe tenha assegu
rado uma dimensão de grandeza política, não 
teve correspondência no plano administrativo. 

Antes de tomar dec::isóes de poftica econô
mica ou social, preocupou-se em consultar 
todas as correntes. C:om i$50, Os interesses 
corporativos de classes e grupos passaram 
a sobrepor-se ao interesse geral, resultando 
no virtual bloqueio de quaisquer iniciativas. 

Sem ser atendido nos apelos para a fixação 
de pactos, admitiu a emissão de pacotes sob 
inteira responsabilidade de equipes governa
mentais, cuja incompetência está inapelavel
mente assinalada nos sucessivos fracassos 
dos Planos Cruzado I, Cruzado ll e Verão. -

Em março, na perspectiva de uma inflação 
de 6%, o Presidente exclamava que havia "al
go de errado e isso.é uma coisa que temos 
que investigar". Hoje, considera-se ''vitoriosa" 
uma "estabilização" da taxa mensàl de 30%, 
admitindo-se como razoável que "se eleve a 
45% em setembro". Chama-se a Isso de "infla-
ção sob controle". ·- _ -· _. 

Não se pode culpar apenas as equipes-bUro. 
cráticas do GoVerno pór essa situação, pois 
a comunidade acadêmica, abrangendo eco-
nomistas das mals diversas escolas, incluindo 
ex-minlstros da Fazenda, trouxe a sua contri
buição para essa sucessllo de pacotes que 
pretenderam substituir as leis do m~rcado por 
artifícios que medeiam entre a pressão fiscal 
e a ameaça policial, deixallâo intocada a "ci
randa financeira". Esta se mantém, SOb o falso 
pretexto de_ que a rolagem da dívida interna 
e a pressão dos juros da dívida extem~ não 
constituem fatores inflacionário~. 

Também não vale reiterar a desculpa do 
déficit público pelo adiamento de cortes de 
despesas. Não há mais o que corta~:. _Comp 
o Presidente vem afirmando, o Governo gasta 
apenaS o que arrecada e inclusive a execução 
orçamentária vern sendo superavitária. 

Enquanto isso, os serviços públicos essen
ciais se desagregam por falta de recursos e 
as empresas responsáveis pela infra-eStrutura 
de energia, transportes e comunicações estão 
ameaçadas de colapso. 

Com raras exceções, cessam os investimen
tos ou efetuam-se em aJ.iYidades económicas 
"marginais", na tentativa de se fuQ:ir ao risco 
de uma moratória interna', num país em que, 
na observação do ilustre Qr_ª$ileiro Octávio 
Gouvêa de Bulhões, remunera-se o Pinheiro 
com taxas reais altis_simas, redundando em 
concentração de renda e estímulo do consu
mo para o qual acaba derivando uma parte 
da poupança em ascensão. 

O tiágícà resultado ê·que a inflação toma-se 
invencivel, pois conta com a complacência 
dos poderosos interesses que com ela se be
neficiam. ... 

São essas as du?ls faces do legado do Go
verno Samey. 

No âmbito político, um clima de paz e de 
plena res~uração das instituições derpocrá-

ticas, cujos reflexos transcendem as nossas 
fronteiras, abrangendo o continente Sul-ame
rkano como decorrência da iniciativa brasi
leira de uma "diplomacia de diálogo direto 
dos presidentes". 

No âmbito administrativO, a manutenção de 
uma herança de distorções provindas do regi
me anterior e baseadas num fa1so diagnóstico 
das caUsas da crise econ6mico-social. 

Que cOmprO!fliSSOS aSSumem os candida
tos à Presidência diante desse legado? O julga
mento de seus propósitos -eTefuat-se-á nas ur-
nas de 15 de novembro~ 

O de Sarney já se delineia na histórià para 
quem observe -com- isenção o sea des~_pe
nho na restauração da democracia. Agrade 
ou náõ a criticOS precipitadOs, a verdade ê 
que- ficará Como urtt grande Presidente que 
rião pôde fazer um grande Governo. 

Da Embaixada do Brasil em Roma em 
28-8-89 
A Sua Excelência o Senhor 
JoséSamey . 
Presidente da República Federativa 
Do Brasil 
Palácio do Planalto 
Brasílfa-DF 

Ao expressar a Vossa EX.Celencia minha sa
tisfação pelo editorial de O Globo do dia 21 
do -corrente, reitero_-lhe minha amizade e soli
dariedadejuntainente com o·reconhecimento, 
do qual Vossa Excelência é ciedor, pelo seu 
trabalho em favor da plena democratização 
do Brasil. 

Cordi<ljs saudações - Carlos Alberto Leite 
Barbosa. · 

Da Embaixada do Brasil em Roma em 
28-8-89 
A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Roberto Marinho, 
Diretor-Redator-Chefe de "O Globo", 
Rio de Janeiro, RJ. · 

Congratulo-me com o ilustrejomalista e ho
mem público pelo editorial publicado no o 
Globo do dia 21 do correntft.]udiciosa e patrió
tJC~-Contribuição de Vossa Excelência a exata 
interpretação da atual coilj'untura politico-eco-· 
n6mfca do Brasil. 

Coiilials SaUdaçôeS ~-Carlos Alberto Leite 
Barbosa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Antô
nio Luiz Maya. 

-o SR. ÀNTOMO UIIZ MAVA (PDC
TÕ. Proituncia-o"'Si.::guinte discurso.) -.:.sr. Pre
sidente; Srs. Senadores, as vastas extensões 
dO -Centro-Oeste, cobertas pe1a vegetação de 
cerrados e campos, eram, até vinte anos atrás, 
consideradas terras impróprias para uma agri
c:Wtura interisiva. Desde a sua ocupação por 
c:açadores de pedras precioSas e criadores de 
·gado, nos séculos XVII e xvm. as atividades 
agropecuárias da região limitavam-se ao binô
inio pecuária de corte extensiva e cultura de 
airoz de sequeiro, além de outras pequenas 
culturas de subsistência, como a do milho, 
f~Uão E!! mandiocã. 

Os imensos chapadões cobertos por cam
pos nativos com abundantes espécies de gra
míneas e leguminosas forrageiras, as nume
rosas várzeas permanentemente úmidas, de 
onde brotam cóiTegOs e ribelrões~ e as terras 
de cultura nas matas ciliares atraíram as cria~ 
dores e facilitaram o estabelecimento das fa- · 
zendas. 

Mas, Srs. Sehadores, ·essas BtiVidades eram 
altamente extensívas e de baixa produtividade 
por falta de téc:nicas adequadas às limitações 
de solO e de clima da região. A baixa fertilidade 
natural dos solos dos cerrados teve, durante 
sécu1os, a força de um determ_inisnlo a condi .. 
-clonar a conquista e o desenvolvimento pie rios 
do Centro-Oeste brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. senadores. somos hoje 
testemunhas de como as forÇas desse deter
minismo natural estão set1do quebr8í:l.às pelo 
ímpeto desbravador e criativo dos fnodemos 
bandeirantes, e pela vontade política de gover
nantes esclarecidos. Ressalte-se aqui o poder 
transformador da inteligência e do trabalho 
sllendo.só de cientistas brasileiras que estão 
gerando as tecnologias respOnsáveis pelo 
avanço da agropecuária tecnificada Centro
Oeste adentro. Graças à conjugação dessas 
forças criativas, a região dos cerrados se traJi.s: 
formou, em duas décadas. na mais promis-
sora fronteira agricola do País. 

Esse processo foi iniciado na década de 
trinta, com a política de interiorização do Bra
sil, adotada pelo Governo de Getúlio Vargas, 
~_acelera<:lo c:l~pois, no Governo de Juscelino 
Kubitsc::hek, com a construção de Brasília. A 
tranferência da Capital para o Planalto Central, 
além- de trazer para a região mélhor infra-es
trutura viária, energética e de comunicação, 
rompendo o setu1ar isolamento qo resto do 
País, trouxe também consider4veis r~cursos 
financeiroS, públicos e privados, e colocou a 
administração federal mais próxima, não só 
dos problemas, mas também das_ potencia-
6dades e reç:ursos naturais da região. 

A partir da década de setenta, es.se processo 
tomou grande impulso quando o pioneirismo 
de imigrantes, sqbretudo de paranaenses e 
gaúchos, revelplJ 9 irnenso potencial_agricola 
dos campos do Centrei-Oeste. 

Em 1975, o Governo Federal criou o Pro
grama de Desenvolvimento dos Cerrados ~ 
o Polocentro -~ para dar à região infra-es--

- Uutura básica de, apoio à produção agrico\a, 
em estradas, e(etrificação, armazenamento, 
pesquisa agrícola, assistência técnica e crédito 
ruraL 

Também em -1975, a Empresa Brasileira 
de P~squisa Agrop"ecuária - a Embrapa -
deu início aos programas nacionaiS de pesqui
sas dos cerraQos, oQjetivando oferecer ao de-
senvolvimento agrícola regional o_ indispen
Sável suporte cientifico e tecnológico para que 
fosse possíVel superar os fatores limitantes de 
solo e clima regionais. Nesses quase vinte 
anos de existê_nda, os pràgrafr!as de pesquisa 
dos cerrados vêm acumulando conside"râvel . 
acervo de informações e conhecimentos cien· 
tíficos sobre os rêcursos naturaiS, -sistemas de 
produção, manejo· de culturas, de áQua e -so
los. 
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Srs. Senadores, os resultados desse esforço 
de desenvolvimento regional, levado a efeito 
por empresas estatais eficientes, como a Em
brapa e Embrater, e pelo arrojo da iniciativa 
privada, estão aí, à vista de todos. Mais de 
1 O milhões de hectares, antes cobertos pela 
vegetação de cerrados nativos_._ ve_s_tem-se_ ago
ra com o verde sem fim da soja, do mijho, 
do trigo e do arroz irrigado. 

A região participa, hoje, com 35% da produ
ção nacional do arroz, com 27% da produção 
nacional de soja, com 27% da produção de 
café, 20% da produção de mandioca, 19% 
da produção de mtlho, 15% dª_ produção de 
feijão, 11,5% da produção de algodão e_5% 
da produção de trigo. 

Acrescentem-se, ainda, outros 1 O milhões 
de hectares ocupados por pastagens cultiva
das, onde pasteja um rebanho de aproxima
damente 50 milhões de cabeças. 

Ponham-se mais 3 müh9es de hectares co
bertos por florestamentos ou reflorestamentos 
de eucaJipto e pinho, que fornecem carvão 
para alimentar os fomos das siderúrgicas e 
fábricas de dmento da região. 

Os índices de produtMdade de algumas cul
turas já são os mais elevados do País. Corn 
o emprego de tecnologias geradas na ~gtão, 
já foram ob.tidas, em lavouras comerciais, mé
dias de produtividade de 5.000 kglha de milho, 
3.000 kglha de soja e 2.000 kglha de arroz. 

Estirria-se que a _ocUPação de -toda a área 
dos cerrados e o emprego da tecnologia hoje 
conhecida e ao alcance dos produtores permí
tiriam a produção anual de 125 milhões de 
toneladas de grãos, 8 milhões de _toneladas 
de carne e 600 milhões de metros cúbicos 
de madeira destinada à geração de energia. 

Ao lado do trópico úmido amazônico e do 
semi-árido nordestino, os cerrados f9ram uma 
das três grandes regiões homogêneas do Bra
sil. Cobrem 25% do território nacional com 
uma área de aproximadamente 206 milhões 
de hectares, cortando o centro do País no -sen
tido nordeste-sudeste, A partir dos planaltos 
centrais, que servem como- divisores de gran
des bacias hidrográficas, os cerrãaos separain 
a floresta úmida da Amazônia das caatingas 
semi-árldas do_ Nord~e e d9 que resta da 
Mata Atlântica e das florestas das regiões tem
peradas do Centro-sul, 

Estendem-se dos Estados do Maranhão e 
Piauí, passando pelo oeste da Bahia e oeste 
e sul de Minas Gerais; -até atingir as regiões 
temperadas, do norte de São Paulo e do Esta
do do Mato Grosso do Sul. Abran_gern todo 
o Estado de Goiás: e·. o Distrito Federal. Ao 
norte, alcançam a pré-Amazônia dos Estados 
de Tocantins. MG!t_o Q_r.QSSQ e Rondônia. A oes
te, avançam pelas terras altas do Panta_n~ Ma~ 
to-grossense. 

Srs. Senadores, o Bra_sll é um dos poucos 
países do mundo que dispõem de urna fron
teira agrícola nessas proporções e ainda quas_e 
intacta. Além disso, desenvolveu, nos últimos 
15 anos, uma avançada tecnologia de recupe
ração dos solos e criou sistemas de produção 
para as chamadas regiões de savanas tropi- . 
cais, o que sem dúvida, abre perspectivas que 

nos colocarij.o en~ os fl)aiores produtores 
de alimentQ __ do ml,!ndo, ~m fut1Jro prÓld!TJO. 

___ Apenas 23 milhões de hect.ares de cerrados 
estão hoje oçupados com atividades agrope
cuárias tecn.ificadas, como culturas de arroz, 
soja, milho. trigo, fejão, sorgÕ, café, frutíferas. 
Horestas e pastagens cultivadas. Mas estima
se que 150 milhões de hectares de cerrados 
se prestam a essas ativida.des. Pelo menos 
wn terço dessa área, cerca de 50 milhões 
de hectares. são de terreno,$ ar.Weis, com pou
ca declividade, _solos profundos, bem drena
dos e com boa estrutura flSica, próprios para 
suportar a grande movimentação de máqui
nas de L!_ma agricultura intensiva. Incluam-se 
l)g_sta á.re.._~_lO rJ!ilhões d,e_l;le~es COI!l solos 
planos ou suavemente _ondulados, com decli
vidade de atê 5%, profundos e com boa textura 
argilosa e recwsos _hídricos suficientes para 
serem irrigados. 

Acrescentem-se 12 milhões de hectares de 
várzeas úmidas, que podem ser recuperadas 
para a produção de duas ou mais safras de 
grãos por ano, mediante irrigação por inunda
ção ou por controle do lençol freático. Experi
mentos feitos_ em várzeas por pesquisadores 
da Embrapa obtiveram produtividades de 
4.000 kg/ha de arroz, 1.000 kglha de feijão, 
3.000 kglha de milho, 2.000 kglha de trigo 
e 5.QQO kglha de aveia. 

Cerca de Í2 milhões de hectares dos cerra
dos são próprios para a produção de trigo 
de sequeiro, em altitudes acima de 800 me
tros, e_ irrigado, em aJtitudes acima de 600 
metros. Nessas condições já se prodJ.iZ trigo 
nos cerrados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do SUl e Distrito Federal. As mé
dias de produtividade -n~ssas regiõeS-são de. 
1.500 kg-lha para o trigo de sequeiro, e 2.500 
kglha para o trigo irrigado. São médias bem 
acima das nacionãis e próximas dos países 
tradicióna1mente produtores de trigo. 

As áreas de solos agricultáveis, mas com 
prob1errias de relevo~ que dificultam a aração, 
seprestam à produção de frutas e de madeira, 
sem competir-com as terras próprias para a 
produção de grãos e de carne. O tamanho 
dessas·· áreas ainda não. está dimensionado. 
Sabe-se que é grande o_ potencial frutífero e 
madeireiro dos cerrados. 

A região é tradicional produtora, em sítios 
e quihtals, de manga, abacate, abacaxi, bana
na e mamão. Em micro_climas de altitude, são 
produzidas algumas rn..rtas de clima tempe
rado, como ameixa, figo, marmelo e pêssego. 
Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa têm 
aumentado consideravelmente este potenci.al. 
Levantamentos recentes apontam que 50% 
da área cultivada com melancia no Brasil. fi. 
cam nos cerrados. Vêm, a seguir, o abacaxi, 
com 38_%_~ manga, cOm 27%, e banana, com 
21%. 

Já em lSa?, oS-~reflorestamentos iJ:tcenti
vados com recursos_ govem~entais chega
vam a quase dois milhões de hectares. o que 
representava, na ocasião, cerca de_ 50% do 
total reflorestado no País. De lá para cá, o 
crescimento do complexo siderúrgico da re
gião ferrífera de Minas Ger~is e a rápida disper
são de fábricas de cimento na. região vêm 

demandando um crescente volume de carvio 
vegetal. - - --

A implantaç_ão de complexos siderúrgíC:os 
no No$ do Pais, sobretu9o, em Carajás, não 
deve provocar a transformação da. Ooresta 
amazónica em carvão, como já está sendo 
feito criminOsamente em a1gumas áreas. Cl_rM. 
política de incentivos dev_e orientar as ~tivi®
des carvoeiras da região Norte para as áreas 
reflorestáveis dos cerrados dos Estados de To.._ 
cantins _e Mato GrOSSo, apioveit.ariao a-tecnO
logia gerada pela Embrapa para a implantação 
de florestas de eucalipto e pinho com finS 
energéticos. 

A precipitação pluvial na região ê, em média, 
de 1.500inm anuaiS; ó que é suficiente para· 
desenvolver todas as cUlturas e prõdUzir mais 
de uma safra. Eritretanto, a sua má distribui
ção é um fator limitarite-muito sério. O regim-e 
pluvial da região é caracterizado por duas esta
ções bem distintas: uma seca, de maio a se
tembro; outra-chUvosa, de outubrO· a abriL É 
comum também a ocorrência de "veran.icos" 
de mais de 15 dias, interrompendo a estação 
chuvosa e provocando quebra de safras. A 
esses_ problemas de má distribuição de chu
vas, acrescentem-se a ba.Pça capacidade de 
retenção de água no solo, a alta radiação solar 
e a baixa umidade relativa do ar, que determi~ 
nam elevados índices de evapotranspiração 
das plantas 

Mas, SI-S. Serl.adores, a: regiãO é ó dLviso_r.., 
de águas, que separa os grandes sistemas hi
drográficos_ d_o território brasileiro. Descendo 
dos planaltos da· arqueamento central do Bra
sil, os cu~sos .d'água formam, ao sul, parte 
da bacia do Paraná; ao norte, a bacia Amazô
nica. {Tap?J.jós, )Qngu, Araguaia e Tocantins); 
a riorQ~ste, p Pamaíba, e a Leste, o São Fran
cisco. ama quantidade incontável de rios, ri-. 
beirõ_es, córregos e lagoas naturais, c_om boa 
vazão dwante toda a época seca, fornece água 
suficiente para a implantação de_sistemas de 
irrigação. 

A maioria dgs córregos tem suas nascentes 
em "veredas," .s.ituar;las nas encostas mais ou 
meJ;Ios altas, o que permite a condução de 
água por gravidade. Esses fatore_s torn~rn a 
região dos cerrados adequada para a implan
tação de sister_nas de irrigação, por sulco _ou 
por aspersão, disseminados pelas pequenas 
e médias propriedades rurais, independente 
da eletrificação rwal. .. _ 

ACres_cen~e-se Que _o clima da região du~ 
rante os meses secos, embora coincidente 
com a época mais fria, é bastante favorável 
ao desenvolvimento das plantas. Os fatores 
de crescimento, como calor, luz, aeração, alia· 
dos à baixa ~midade r~lativa do ar, pouco prcr 
pícia à propagação de doenças_ e pragas, pei
mltem a produção de soja, milho, feijão e hor
taliças, bem como as chamadas culturas de 
inverno, co~o trigo,_ cevada, erviJha _e _outras. 

Srs. Senadores,_ e_ste potencial agrl:cola aa 
região dos cerrados, com produtividade acima 
das médias nacionais, exerce, sem dúvida, for
te atrativo sobre os migrantes do Centro-Sul. 
Outro crtratlvo é a extensão da nova fronteira, 
cOm g-randes áreas planas e contínuas, a pre
ços mais acessíveis que na sua região de ori-
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gem. Os terrenos são de fácil abertura, graças 
ao tipo de vegetação de cerrados com árvores 
de pequeno porte e _esparsas. Apesar_ de reque-
rer correção e adubaç~o iniciais rnais caras, 
um hectare de cerrado corrigido e recuperado 
ainda custa menos que um hectare preparado 
para o plantio no Centro~Sul. 

Srs. Senadores, fazer agricultura rios solos 
pobres dos cerrados não é apenas uma ativi
dade com retomo econômico compensador. 
É também um trabalho educativo e humani
zante. Expliquemos melhor~ Nas_regiões mais 
férteis do Centro-Sul e_ern algumas_ mc!ricfias 
de boas terras da Amazônia, o agricultor chega 
com a arrogâncía de gue~ ?l!:b~ tucfo sobre 
a terra, faz a derrubada impiedosa das matas, 
planta com a certeza de quem vai colher coin 
abundândia e sem maiores p-reocupações 
com o solo. Nos cerrados é diferente. Não 
basta derrubar e plantar. 

Aqui, o agrfciJitor deve chegar com a humil
dade de quem pouco sabe a respeito da terra. 
Antes de mais nada ele predsa tOmar conheci
mento e se apropriar de uma tecnologia bem 
específica. Pr-ecisa consdentizar-se de que, an
tes de plantar e colher, ele vai ter que subme
ter-se a um processo de reeducação e mudar 
sua mentalidade e sua postura diante da terra. 
Vai ter que aprender a tratar a terra, não mais 
com a avidez do luCro imediato, que tudo tira 
de forma predatória sem nada devolver, mas 
com a sensibilidade de criador de uma obra 
nova ou seja: a fertilidade e a capacidade de 
produzir. 

Nos cerrados, Srs. Senadores, o agricultor 
aprende_ que a fertilidade não é um dom da 
natureza, mas uma obra sua, que lhe custa 
dinheiro, trabalho e dedicação e, por isso, deve 
ser preservada com carinho. Sabe que deve 
tomar medidas adequadas de manejo do solo 
e das _culturas, tendo em vista_ conservar o 
PH e a fertilidade em condições de produção 
compensadora. Sabe que é preciSo faZer rota
ção de culturas _e_ adubação verde, tendo em 
vista manter um nível adequado de matéria 
orgânica, para prevenir a erosão, reter a umi
dade e promover a atividade dos microorga
nismos do solo. 

Ouso dizer, Srs. Senadores,_ que a fronteira 
agrícola dos cerr_ados_ es_tá reeducando a agri
cultor brasileiro, historicamente um derruba
dor de matas, um predador de solos e fazedor 
de desertos. Nos cerrados, o brasileiro está 
modificando a sua cultura no trato da terra. 
Está aprendendo a combinar agricultura com 
cuidados ecológicos, 

Mas, Srs. Senadores, infelizmente, todo pro
cesso educativo_é lento._Modificar mentalida
de, mudar hábitos culturais e sofrear _a s_ede 
de lucros imediatos não s_e conseguem da 
noite para o dia. 

Grita-se muito_contra a_devastação da Ama- -
zônia, mas pouco se fala na devastação dos 
cerrados. E é issO mesino o que está aconte
cendo. Os tratares, empurrados por um capital 
sôfrego de lucros, avançam pelos chapadões 
do Brasil Central, cobrindo-o~ de _soja. Des
tróem impiedosamente os recursos genéticos_ 
da flora dos _cerrados, formada por espécies 
valiosas como o pequi:z:eiro, a copaíba, a sucu-

pira; o jac"ai'andá e muitos outros. Desfazem 
o habitat da fauna, da ema, da siriema, do 
tatu-canastra, do veado galheiro, do lobo-gua
rá e- de tantos outros animais, já à beira da 
extinção.-

A natureza, Srs. Senadores, não deixa impu
ne a destruiçâo iinprevldente de um dos seus -
ecossistemas, construídos pacientemente du
rante milhões de anos. E os resultados dessa 
imprevidência: não se fazem esperar. 

Depois de anos seguidos de plantio de soja, 
os solos_de cerrados, já em si pobres em maté
ria orgânica, perdem o pouco que tinham e 
dão sinais de incipicente desertificação. A 
mecanização intensiva e peSada nas chapadas 
vai prbVocando _abaixo do solo uma camada 
de argilã Cõ[npactada, que impede a infiltração 
das águas das chuvas. Esse fato tem duas 
conseqüências graves. A primeira é que as 
águas descem pela superfície do solo desnu
do, provocando _a erosão e o assoreamento 
das fontes de água, das nascentes, lagoas, 
córregos e_ rios. Outra conseqüência é a des
truição dos aquíferos naturais, alimentadores 
das bacias hidrográficas. As chapadas consti
tuídas or solos profundos e porosos, quando 
cobertas pela vegetação nativa, captam as 
águas das chuvas como imensos reservató
rios, e as vão liberando nas "veredas" ou 
"olhos-d'água" das encostas, para formar as 
várzeas e córregos nos vales mais embaixo. 
E-assim se formam milhões de pequenas fon
tes de água, que _se vão somando na descida 
do Planalto Central, avolumando-se em tor
rentes caudalosas e ganhando os leitos dos 
grandes rios. 

Senhores Senadores, a pcupação das cha
padas, de forma indiscriminadas e sem cuida
dos de conservação da estrutura do solo, pode 
levar a um desastre ecológico de conseqüên
cias imprevisíveis: à erosão incontrolável e ao 
secamente das bacias hidrogi'áficas. 

Periodicamente, os meios de comunicação 
dão notícias da devastação das plantações no 
Mato Grosso por nuvens de gafanhotos. É esta 
mais uma conseqüência da ação inescrupu
losa de grupos económicos que visam o lucro 
acima de tudo. As imensas áreas contínuas, 
ocupadas com monoculturas, não dão lugar 
para a conservação do habitat dos predadores 
naturais. Sem o controle, antes feito pelas 
emas, seriemas e outros inímigo_s naturais, os 
gafanhotos têm nas monoculturas o alimento 
suficiente para se reproduzir em nuvens sem 
fim, As toneladas de pesticidas que são lança
das para combatê-los provocam outro desas-_ 
tre ecológico: a mortandade de peixes nos 
rios que descem para o Pantanal. 

Senhores Senádores, quando as máquinas 
rasgam -os certi:ldos, vão encontrando os ran
chos de peqUenos sitiarites,- que têm ali o seu 
meio de vida em atividades extrativistas e roças · 
di subsistência. A agricultura modema e alta
mente tecnificada que chega não dá vez a 
esta mão-de-obra sem qualificação. Os traba
lhadores _mais ~specializados, como tratoris
tas, mecânicos, técnicos agrícolas e outros, 
são trazidos de outras regiões, sobretudo do 
Centro-Sul. Aos nativos da região sobram os 

trabalhos braçais mais pesados e de grande 
sazonalidade, · 

Alijado, dessa forma, do processo produtivo 
que acontece no seu meio, este contigente 
de mão-de-obra _vai engrossar as correntes 
migratórias na direção das favelaS Urbarias e 
da margirlãlidade. • _ 

Senhores Senadores, há quem diga que os 
graves problemas ecológicos e sociais aponta~ 
dos acima são o preço que temos, necessaria
mente, _de pagar ao progresso e ao deseit.võl
vimento; Mas entendo eu, senhores, que este 
preço é extremamente alto e_ desnecessário. 
É possível, com discernimento e vontade polia 
tica, empregar meios mais caros, sem dúvida, 
mas que não anulam os lucros e dão resulta
dOs ecologicamente mais corretoS sOcialmen
te mais justos. 

Senhores Senadores, a região doS cerrados, 
como vimos, é a nossa promisSora fronteii"ã 
agrkola. E aSStffi deYe permanecer, aberta ao 
arrojo da iniciativa privada. Mas ela- Ji.ão deve 
ser entregue à ação nefasta de um capitalismo 
selvagem e predador que, sob a máscara do 
progresso~ tudo devasta e destrói à sua frente. 

A fauna e a flora i[ue<:onstltuem ós reCursOs 
genéticos insubstituíveis são wn patrimóniO 
não só da Nação br~eira, mas também da 
humanidade. Não podem ser destruídas indi,s.. 
criminadamente. 

O mesmo acontece com o solo. Antes de 
ser propriedade- do dono da terra, é o maior 
património da Nação. Não pode ser destruído 
para saciar a sede de lucro de poucos ou para 
satisfazer o consumisse de uma geração. Eie 
deve ser PreserVadO -como um patrimóri!O- de 
toda a Nação e para as gerações futuras dos 
nossos filhos e netos. 

Senhores Senadores, permitam-me agora 
apontar algumas falhas de nossa Constituição, 
no capítulO qué trata do meio ambiente. A 
plimeira delas é que a região dos cerrados 
não foi íncltúda entre as que integram o patri
mónio nacional, como a Floresta Amazónica,. 
a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
e a Zona Costeira. Assim, ela ficaria melhor 
protegida da ação deletéria do capitalismo sei~ 
vagem. Resta agora prover o poder público 
da União, das unidades federativas e dos mu
nicípios, bem como toda a coletividade, de 
instrumentos hábeis à consecusão, na região 
dos cerrados, de um meio ambiente ecologi
camente equilibrado, como preconiza o art. 
225 da Constilui!;ão Federã:l. 

Outra_ falha é o pouco caso que a nossa 
Constituição faZ da defesa do solo. Ela é refe
rida de passagem, no art. 24, que trata da 
competência da União, dos Estados_e do Dis
trito Federal de legislar concorrentemente. 
Mas é muito pouco pela importância que o 
solo representa para toda a Nação. Por isso, 
a nossa Carta Magna deveria ter arrolado o 
solo entre os valo(es que iÍltegram o patri
mônio nacional. 

Cabe a nós, Parlamentares suprir esta::; fa
lhas da nossa Constituição. PreciSéllTlOS con
vocar com urgência as entidades de pesquisa 
públicas e privadas, para que nos dêem asses
soria técníCã na elaboração de uma legislação 
especifica para o uso do solo agrícola e w'ba-
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no, ou destinado às atividades de mineração 
e garimpagem e de <::onstrução de grandes 
obras, como barragens, estradas e outras .. 

Senhores Senadores, há l,lQ'l orgulho incon
tida no peito de cada brasileiro diante da mag
nitude dos nossos recursos naturais. I:. ver9a
de que esses recursos jazem ainda no selo 
da terra. É pena que o nosso_ estágio atua1 
de des_envolvimento não nos permita usá-los 
suficientemente para afastar a situação de fo
me e de miséria em que vivem milhões de 
brasileiros. Mas também não podemos assistir 
impassíveis à degradação irracional, em nome 
do progresso e do de_senvolvimen_to, do nos;so 
meio ambiente. Não podemos permanecer in
diferentes à destruição paulatina dos nossos 
recursos genéticos, da flora.. e çla fauna. Não 
podemos presenciar, sem um mínimo de indi
nagação, a perda do patrimônio dos nossos 
solos e a sua transformação em deserto. 

Senhor Presidente, Srs._SenÇJdore_s,_ como 
representante nesta nQb(~.C~-~-dP nov9 ~ta
do do_ T ocanti_ns, sou o primeiro a defender 
a fronteira agrícola dos cerrados e o aproveita~ 
mente de suas imensas riquezas minerais e 
hídricas. Entretanto sou o primeiro a defender 
o direito da sociedade ao gozo de um "meio 
ambiente ecologicamente_ equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial ~ sadia 
qualidade de vida", como, sabiamente, preco-
niza o texto constitucional. . . _ 

O art 225 da Constituição, apesar daquelas 
falhas apontadas, é um bom começo. Resta 
a nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Como 
representantes do povo brasileiro, sempre 
atentos às suas aspirações mais justas e no
bres, elaborar uma legislação especial que, 
de fato, ponha em prática medidas de defesa 
do meio ambiente. 

Senhor Presidente, SrS. Senadores, era o 
que tinha a dizer no momentp, movido pelo 
afã de bem servir o povo do Tocantins; a popu
lação da região dos cerrados e toda a Nação 
brasileira. (Muito bem_!) 

Dwante o discurso do Sr. Antonio. Luiz 
Maya, o Sr. Pompeu de Sousa~-3 9 _Secre
tário, deixa a cadeira da presidênda, que 
é ocupada pelo Sr. Áureo Mel/o, Suplente 
de Secre!Jrfo._ 

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. $enado
res, este nosso PaíS ê um país realmente des
concerta_nte:. Aqui, as instituições nascem de 
repente e de repente morrem. 

Uma dessas mortes prematuras, que agora 
mesmo eu comentava, nwna pequena con
versa entre amigos, é a desta sessão das s~x
t:a.g.feiras de manhã, que se tinha transforma- _ 
do até numa tertúlia, nu_rna grande concor- · 
rênc:ia de oradores, de brilhantes oradores 
muito aparteados. 0<}qui a pouco iemos que 
abrir e encerrar a sessão. Aind~ bem que q 
nobre Senador Antonto Lulz Maya fez um lon~ 
go discurso. 

Mas, Sr. Presidente, eu pretendia hoje fazer 
um disçurso; mas vou, na verdade, encami
nhar à M~~,_para public::ação, uma _nota em 
vez de discurso. Eu iria ler essa nota, aliás 
muito bem feita pela primeira turma de con
cursados da Enap. A Enap, como V. EX' e 
os nobres Srs. S~nadores também sabem, é 
a Escola Nacional de Administração Pública, 
um dos. ~ons empreendimentos do àoverno 
Federal, destinada a promover a criação de 
quadros do funcionalismo público de alta qua
lificação, para que a administração pública se
ja, ao mesmo tempo, eficiente, eficaz e compe
tente. lsto1 à maneira do que se faz em vários 
países do mundo. Inclusive a criaçãO dessa 
entidade_, dessa escola, resultou de estudos 
comparativos realizados em diversos países 
e, como resultado desses estudos. adotou-se, 
at~IJO mome, o modelo da Escola Nacional 
de Adm!nistração Pública da França. 

A lei que criou essa escola, o Presidente, 
em sucessivas manifestações .....:. na mensa
gem com que enviou ao Legislativo o projeto, 
no discurso com que instalou a escola, em 
pronunciamentos Vários, através dos vefculos 
de comunicação soda! -destacou-.,. como 
uma das grandes obras da administração pú
blica neste País. 

prancheta por Lúcio Costa. É que vimos agora, 
e não creio que tenha terminado completa
mente, uma semana de engarrafamento erri 
função de impedimento do. Eixo Rodoviário 
que atravessa a cidade, que é a artéria funda
mental dos deslocamentos nas horas em que 
há um grande fluxo e de_ tráfego para ida ao 
trabalbo.lsso por que- e_ é_ uma coisa curiosa 
o Eixo foi recapeado com muita habilidade 
de forma que se_ podiam usar determinados 
trechos do Eixo. Mas quando acharam de re
capear e iam fazer a sinalização do Eixo, assi· 
nalando as faixas _de trânsito dos veículos, ele 
foi ínterditado, porque se se passasse sobre 
.a tinta fresca- Poder-se-ia borrar o trabalho. 
Entretanto, parece que a máquiria-assinala
dora quebrou e nl.antiveram o Eixo interditado 
durante u_ma r:1emana. Aí já não se justificeya 

. mais, já que a máquina estava quebrada, por-
que manter o tráfego quebrado. Meu Deus. 
do Céu e o governo do método -confuso e 
o Q:overno quebrado._ 

E quebra demais, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMEJYTO A QUE SE REFERE O 
sR. POMPEU DE SCX!SA EM SE(J DIS· 
caRSO: 

PRESIDENTE VETA PROJETO DE LEI 
DA PRÓPRIA PRESIDÊNCIA 

PROJETO DA ENAP AMEAÇADO 

Agora, os alunos dessa escola, em nota. dis
tri_buída ao povo - e que, infelizmente, não 
teve a repercussão devida, ll)as da qual me 
fõf trazidã cópia, e vou pedir que se incorpore, 
como lida. ao texto de:ste meu pronunciamen-
to - alertam para um fato realmente espan- Após a realização de wn concursQ público 
toso: ~ Presidente da República veta o prOjeto de provas e títulos para o quaJ se inscreveram 
de lei oriundo dele próprio; a Presidência da 68 mil candidatos em todo. o País, concurso 
República veta um projeto de lei que criava, este que selecionou a primeira turma de Espe-
justamente, as funções correspondentes à ex- cialistas em Políticas PúblicaS e Gestão Ciover-
pectativa estabelecida_ ~a cri~ção da própria namental da Escola Nacional de_ Administra~ 
escola~ em cuja criação estava estabelecido, çãoPública-Enap,oPrestdenteJoséSamey 
també-ffi, o aproveitamento dos .diplomados acaba de vetar o projeto de lei que cria os 
dessa escola. _ cargos e a carreira para estes concursados. 

_Ora, Sr. Presidente, isto é governar pelo mé- Durante mais de um ano os 120 CX>ncur
todo confuso, é algo espantoso, e lembra, real- sados da primeira turma de Especialistas da 
mente, uma época _em que um humorista Enap aguardam pela aprovação e sanção da 
usou muito esse método de fazer humorismo lei que cria os ç<;~rgos e a carreira para os 
atraVés do ·método ·confuso: fez a história do qUais foram seleéionados. 
Brasil pelo método cOnfuso. - 1 · O projeto de lei que cria estes cargos foi 

Na verdade, um governo pelo método con~ enviado pelo próp_rio exe_cutivo em outubro 
fuso-é algO bastailte pouco desejável, porque de 1987 ao Congresso Nacional. O projeto 
UnlProJeto Oegovéllo ê ato de govem9; ago- teve origem na própria Presidência da Repú
ra, um veto de um projeto de governo ao pro- blica 
jeto do próprio governo é um ato de desse . A formação do Espécj~~ta em P-olíticas Pú
govemo, Então, se o governo governa um dia blicas e Gestão Governamental é parte do pro
e desgoverna no outro, não sabemos como jeto de reforma administrativa do governo Sar
chA.r:n.ar, como_ qualificar - não prec::isa nem ney. Para o desenvolvimento deste projeto de 
qualificar - como compreeni:ler esse tipo de formação de uma elite gerencial para a admi

-iegime governamental. nistração pública federal o governo Samey ln-
Bem, Sr. Presidente, era isso que queria di- vestiu razoável_ volume de recursos. 

zer e vou pedir a V. Exa. que dê como lido O próprio Presidente criou, através de De
o texto d~ n_q__4u1os alunos _da ENAP e, ao creto, a Escola Nacional de Administração Pú
mesmo tempo, assinalar também -já ciue buca-ap6~_1ongo~ es~dos de_ experiências de 
_eS@mos falando sobre c_oisas espantosas, so- outros P~es como (jo_ Çatl~dá, d~ Portugal 
bre_ o eilQarrafamento - eu desço como na- e da França .C c_uja ~ola Nacional de Adminis-
quele verso: _ tração Pública acabou servindo de_ modelo) 

:·o~ que céu, em que báratro caíste .. :" para Cohstituir-se no pólo de formação da nO--
E desço_ do Govemc;t Fedral para o Governo va elite gerem:: ia! da administração federal. 

!Qc.al. e refiro-me .;:~ wn assunto bastante pro- O mesmo governo Samey dotou a _Enap 
salco, mas terrivelmente inc:Omodo, que_ é o cte umã. infra~estrutura m~erial e administra~ 
tráfego desta cidade tà.o ~em projet:a_da na ti~; dotou~a também ~e um corpo de fundo~ 
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nários e técnicos; investi!J na divulgação do 
projeto e·do concursd de ingresso em 1988; 
paga bolsas de estudOs aos alunos e custeiá 
materiais e professores 'de alto nível. . 

Todo este investim·ento sempre .foi justifi
-cado pela importância do projetoEnap ha rrid
demiza.ção-do serviço público, na melhOria da 
eficiência e eficácia da administração federal. 

Em-várias oportunidades diversos represen
tantes do governo eloglaram e ressaltaram a 
importância do projeto Enap cOmo obra de 
relevância do govemo·Samey. O própriõ Presi
dente. em sua _mensagem ao CongfeSSo Na
dona! na abertura da 48• Legislatura, coloca 
e ressalta a formação ela primeira turma áe 
Especialistas em Políticas Públicas. e Gestão 
Governamental COIJlO evento importante de 
seu governo para' o ano_ de 1989. E maiS, 
coloca a realização do segundo corrcurso para 
a Enap como uma da_s prioridades na área 
de_ re-cursos humanos de seu governo (pág. 
) 

Por ocasião da aula inaugural da Escola 
Nacional de Administração Pública - Enap 
-. em 11 de agosto de 1988. o dj_scy_r_s;o do 
Presidente Samey -lido em nome-do Presi· 
dente pelo então Ministro Aloisio Alves, seu 
representante oficial na cerimônia - enfatiza 
que: 

" ... ao proferir a aula inaugural da Esco
la Nacional de Administração Pública -
Enap -, neste 11 de agosto de 1988, 
tenho o sentimento de i-ea[ízar um ato 
da maior significaÇão pará a elite da'intelÍ· _ 
gência brasileira." 

Neste mesmo 4isc~ó inaugural_ o Pi~Si.: 
dente ainda se (j!ffgiu esçieCifii:<iméntê éioS ah.l
nos concursad9S para ressaltar que: 

"Alunos, cabe a vocês evitar as tenta
ções das hierarquias abusivas ou da tira
nia burocrática que dprimem em vez de 
liberar os -ddadáQS. Cabe-lhes colaborar 
com os demais atore:s sociais para a 
construção de um projeto nacional _que 
consulte a história, que leve em conta 
a lição dos fatos e as mudanças impostas 
nos mecanismos societls_pelo dinamismo 
de nossa época. 

O projeto do Brasil grande, politica
mente estável e socialmente justo". 

Reafirmando o verdadeiro objetivo do pro· 
jeto Enap, o Presidente d~clarou: 

"Aos senhores(aJunos) Úlcumbe a 
responsabilidade pelo aspecto mais visí
vel do governo: O governo em ação." 

Desta forma, o Presidente reafumou o pro
jeto Enap como projeto de formação da nova 
elite de: administradores públicos. de forma
ção democrática, de clareza política e compro
misso com o desenvolvimento nacional. Os 
gestores púbUcos formados pela Enap caberia 
gerir a coisa pública ao nive;l da ação governa
mental. 

Realmente nos causa muita estranheza o 
veto do Presidente a este projeto de lei que 
cria os cargos de Especialistas em PoUtlcas 
Públicas e Gestão Governamental. Mais estra-

nheza nos ·causa aind2r o fato do veto presi
dencial quando é;de_nós sabido que· a Secre
taria de Planejamento d., Presidência da Repú
blica se empenhou junto ao legislativo visando 
a aprovação urgente do referido projeto_,. indu~ 
Sive com parecer_esc:rlto'à-Comissão de Finan~ 
ças da ·câinara de Deputados. -

A estranheza_ se amplia mais ainda pelo fato 
do veto s,e apoiar em um pareCer remetido 
pelo Ministério da Fazenda que pouco, ou na
da, tem a ver -com a- política de pessoal do 
governo. Aliás; a p·oJítica·de recursos humanos 
do governo é de respoTtsabilidade da Seplanl 
RR, atraVés de_ sua Sec-ret.aria de Recursos hu
manos. 

I::stranQQ aíÕda é_ o- fãto- dO Gabinete Civt1 
da Presidência da República não ter solicitado 

j, Seplait!PR - responsável pelo projeto -
um prOnunciamento sobre o parecer da Fa
zenda antes _de sugerir o veto aq .Pr~&iàente. 

De fato, estas sªo.tocLas questões que mere
cem um esclª-recimeríto do Sr. Presidente. 

Abandonpu o Presideqte o projeto de for
niaÇãó de -gestores públicos- e os objetivos 
de fnodernização da administração federal? 

.Se o executivO e~entualmenfe e:stiver ab~n_
donando e renunciando a este: projeto, q1:1e 
efetiVam:ente é InipOrtante para renovar e mo
dernizar a máquina governamental para ade
quá~la ao funcionamento de uma sociedade 
democrática e pluralista, o-legislativo não po~ 
derá perder a opbrtunidade histórica de abra
çai e assUmir' "este h1esmo pfojeto. 
_ -É necessário QUe a questão seja esdaredda 
e que b'veto seja derrubado pelo legislativo. 

A história adJhinlstrativa de nosso Pafs n§o 
deixárá de regiStrãr em suas páginas estes fa~ 
tbS e o JegislatívO C:Urhj:)/1rã Com Sua missáo 
de ri"u:ide}nizar a admihistração pública. 

OS CoricUtsados da primeira turma de Espe
cialistas em Politicas Públicas e Gestão GoVer
namental confiam plenamente que.os Senha~ 
res Deputados e Senadores, representantes 
eleitos democraticamente pelo povo brasi1ei
ro; tomarão a decisão final que refletirá o inte
resse público expresso na vontade da nação. 

Brasília, 14 de setembro de 1989. - Pri~ 
meira turma de concursados da Enap eiretoria 
dos aJunos. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - A 
Presidêm:ia recebeu, da Ministra de Estado 
do Trabá.lho Dr Dorothéa Wemeck, o Aviso 
ng 2267, de 12 do corrente, no qUal _S. ~ 
comunica que, em atencJjmento à convoçaç:ão 
feita através do Requerimento ng 409, de 1989, 
de a_utoria do Senador Jutahy Magalhães, 
comparecerá ao PJenário do Senado, no próxi_
mo dia 20, às 1_5 hor':ls e 30 minutos. 

O Sr. Aureo Mel/o, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é _ocupada pelo Sr. Pompeu de Souza$ 
3v Secretário. 

COMPARt:CeM MAIS OS SRS. SBYADO
RES: 

Mário _Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres-Aureo Me !lo -Oda~ 
dr Sàare_s - Ronaldo Aragão --:- Olavo Pires 
-Jarbas Passarinhá- MoíSéS A.brão- An-

tonio Luiz Maya- Jo_ão Castelo .;........; Alexandre 
COsta- Chãgãs Rodrigues -Afonso Sancho 
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha - -
Humberto LUcena·---=- Marco Maciel .:.... Ney 
Maranhão -_Mansueto de L,avor -João Lyra 
-:. Jutahy Magalhães - Nelson Carneiro -
Marcos Mendonça -Iram Sareti,va -Mendes 
tanale. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--..Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno, da Pro-
- posta de Emenda à Constituição n" 1, 

de 1989, de autoria do Senador João M.e:
nezes e outros Senhores Senadqres, que 
altera os PrazoS eStabelecidos no § 69 do 
art 14, para desincompatibilização do 
Presidente da ~<=:pública, dos Governado~ 
res de Estado, do Distrito Federal e dos 
PrefeitoS, tendo 

PARECER, sob no 145, de !989, 
- da Comissão TemPoriria,- favorável 

ao prossegutmento da tramitação da ma
téria, com votQ vendçl9 dos ~enadores 
Chagas Rod~i;Jues e MauriCio Corrêa". 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária- anterior. · 

Em obediência ao disposto ao art. 68; do 
Regimento Interno, não será realizada votação 
de proposição nas sessões das segundas e 
sextas-feiras. _ 
, Assim sendo, a. matéria permanece em Or

dem do Dia, em fase de votação, até terça
feira, quando poderá ser processada. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: - · 

Votação: effi turno _único, do Requeri
mento n" 475, de 1989, dos Senadores 
Ronan Tito e Mârçio Lacerda, solicitando, 
nos termos do art. 336, a!inea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei do Senado n" 217, de 1989, de 
autorta do Senador Márcio Lacerda, que 
faculta a dedução de despesas mêdjcas 
e hospitalares em um dos meses seQ-uin
tes ao correspondente pagamento, para 
fins de determinação mensal da base _de: 
cálculo do Imposto de Renda das pessoas 
físicas. 

Em obedlêifcia ao di~posto ÔÕ art. 16.é, do 
Regimento Interno, não será realizada votação 
de proposição nas sessões das ·segunda_s e 
sextas-feiras. Assim sendo, a matéria permaw 
nece em Ordem do Dia, em fase de votação, 
atê terça-feira, quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Cãmara n9 6, de 1985-
(n9 129/79, na tasa de origem), q~e es-



4810 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1989 

tende aos trabalhadores avuJsos os bene
fícios da Lei, n~ 6A35,- de 15 de julho 
de 1977, qlle dispõe sobre as entidades 
de previdência privada e dá outras provi
dências. 

A Presidência, nos tennos do art 334, alfnea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
rt' 358, de 1989, da Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara -no 6, de 1985. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comJ.mlçªção 
à Câmara· doS Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item4: 

Projeto de Lei da Câmara n"' 35, de 
1985 (n9 129n9, na Casa de origem), 
que introduz alterações no texto da Lei 
n"' 5.107, de 13 de setembro de_l966, 
que "cria o Fundo de Oé$T~_tia .do Tempo 
de Serviço -- FGTS, e d;!i; outras provi
dências. 

A Presidência, nos termos dq art 334, alíneça 
a, do Regimento Interno, e conforme Par~er 
rt' 58, de 1989, da Comissão de C::oristituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmar~ n9 3;;, cJe 1985. (J?au
sa.) 

Não havendo objeçáo do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 5: 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 37,.@: 
1985 (n<:> 2.988/80, na CaSa de origem), 
que altera os arts. 293 e 294 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovado 
pelo Decreto-Lei n<:> 5.452, de 19 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar direitos 
especiais aos trabalhadores em m_inas de 
catvão e fluorita e em quaisquer ativida
des que liberem poeiras minerais e orgãn
cias. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alín~a 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n<:> 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o
Projeto de Lei da Câmw-a n9 37, de 1985. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item6: 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 38, de 
!985 (n' 2.98!/80, na casa de origem), 
que altera o ail 147 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo De.cre
to-Lei nQ 5.452, de l<:>de maio de 1943, 
para o fim de assegurar direitQa. férias 
proporcionais aos empregados que pedi
rem demissão, com menos de 1 (um) 
ano de serviço. 

A PreSidêricia, nos tertnos do art 334, alinea 
tt do Regimento Interno; e conforme Parecer 
n" 58, de 1989, 'da Comissão de Constitu_[ção, 
Justiça e Cidadania, ·dedara prejudicado o 
PrOjeto de Lei da Câmara n" 38, de 1985. (Pau
sa.) . . 

Não havendO objeção·do Plenárlq, a rpatéria 
vai ao- arquivo, feita a. devida comunicação 
à Câmai"ã dos-DepUtados. 

O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
dem do Dia. · 

--Pa:SS~Se, àgorà, à voiaçãó dó Re"querimerito. 
n9 486, de 1989, de autofia do Sénai::lor Teoto
nio Vilela Filho, lido no EXpediente; para que_ 
seja conSiderado C:onio llcenç"a:para tratamen
to de saúde seu afastamento dos trabalhos 
da Cas_a_no_ periodo de 29 de agosto a 8 de 
setembro, conforme atestado médico. 

Em votação o requerimento. 
.. Os SrS. Se!)adores que o aprovam quei~am 

pénTiãrieCer SeiltadOS. (Pausa.) 
Aprovado. 
AproVado o reqtieiiinerito, será cumprida 

a _delibera~~o do 1?1é~_rip. · · 

-o- SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
.:..:. Há oradores inscritos. - -

ConCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Ma9alhães. 

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pronuncia o ~guinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Sen&dores, gostaria de tratar de 
um assunto tão delicado quanto imperativo. 
A venda dos imóveis funcionais da União. 

A questão, há tempos, vem se arrastando 
no Goyerno_Fe_deral, tendo até susdtado a 
çf(aÇão de uma entidade, o Movimento de 
Vendas de Imóveis Funcionais, em 1984, por 
inspiração de um prestimoso fun<:ionário da 
Receita Federal, Dr. Cêsar Abraham. Recente
mente, no bQjo de uma nova rodada de enten
dimentos entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, acerca das medidas de consenso 
necessárias à redução do déficit público e eli
minaÇão dos focos _infté)çionários mais agu
dos, a venda dos funcionais veio novamente 
à tona, culminando na edição da Medida Provi
sória n~ 80/89. Qli,Çise ao mesmo tempo, hou
ve por bem a Cornis_s_áo de _Constituição, Jus: 
tiça e Cidadania do Seriãâo Federal aprovar, 
por doze votos a dois, portanto, franca maioria, 
o Projeto de Lei do Senado, de autoria d_o 
ilustre Senador Mauricio Corrêa, PDT - DF, 
autorizando a venda de mais de 1 O mil imóveis 
funcionais. 

Com todo o respeito às autoridades fede
rais, que propõem a venda dos imóveis funçio
nais de Brasília, e a consideração aos ilustres 
parlamentares_que apóiam a medida e, sobre
tudo, o respeito à reivindicação ·que fazem os 
seiVidores ocupantes de imóveis no sentido 
de se habitaiempt-efefenCialminteà aquisição 
de suas moradias, sinto-me moralmente im
pedido de aceitá-la. Pelo menos, nos termos 
em que está colocada ---

Apresentei, aliás, Emendas que vieram a re~ 
<:-eber, respectivamente, n" 44 à Medida Provi-

sória n~ 80 e n~ l8 ão Projeto de; Lei do Senado 
n'~ 54/89 colocando a questão dentro de parâ
metros _que me_ parecem mais justos e· etica
mente aceitáVeis. Não poderia, janiais, ser . 
contrárío'à'medidas saneadoras do déficit pú
blico e que concorressem para ateriuai aS 
pressões inflaciolláríOs que sobrecairegani-::ii 
conjuntura com níveis de crescimento merisal 
de preços superiores a 30%. Mas ri.ão pOsso, 
--também, dobrar-me a argumentos de cir
cunstância que venham a juStiffCã:r medjdas 
de Governo --sem respaldo na Constituição e 
na boa consciência. "Tenho me batido, a pro
pósito, contra esta maré de avaliz_ação pelo 
CohQreSso· Nacional de medidas de cunho 
corporativista nem sempre justificáveis. O fato 
de que muitas reMndicações emanam do mo• 
vimento--popular e que aí encontram ampla 
receptividade nada nos diz, como legisladores, 
da necessidade ou justeza das medidas pro
postas. A aceitarmos o tribunal do movimento 
popular ou do movimento sindical como defi
nitivos à adoção de medidas estaríamos decli
nando do significado mais universal das insti
tuiÇõeS do Estado, como o Poder Legislativo 
instituído pelo voto de todos. Temos, a meu 
juízo, a obrigação de estudar em profundidade 
todas as propostas em discussão na socie
dade, discutir abertamente com as suas lide
ranças e, afinal submetê-las à apreciação do 
Congresso Nacional, sob a forma de projetas 
de lei. Neste processo, os únicos coridicio
nantes aceitáveis ao arbítrio do legislador são 
a sua corisclência e o conjunto de normas 
constitucionais a que está sujeito. Assim, infin
dáveis pleitos, às vezes até justificáVeis, de ca
tegorias sociais labori9sas, como aponsenta
doria especial, gratificações, vantagens sala
riais es_peci~s tropeçam no interesse coletiv:_o 
resgiiãrdado pelo Estado. Outras,_ como o c:a
SO da verida -dos funcionais aoS--s'elVidôres 
ocupantes, estão envolvidas por uma ·com
plexa rede de exigências morais e legais relati
vas à_ alien~ção d~ próprios Públicos, de forma 
anã() -criar privilégios inaceitáveis oü abilr pre
cedentes ·que, ná-Justiç_a, poderiam conduzir 
a uma determinação de generalização pública 
do referido privilégio sem qualquer condição 
de rea~zação prática. Como entregar, a preços 
e condições de pagamento favoráveis um 
trabalhador brasileiro, quando se sabe, que 
o erário público está exaurido e virtualmente 
incapacitado para fazer investimentOs até mais 
relevantes que a casa própria. 

Pois bem, por isto apresentei as mencio
nadas emendas e por isto volto ao tema para 
defendê-las. 

Antes, porém, gostaria de relembrar a situa
ção particular dos imóveis funcionais em Bra-
sília. -

A inst:J.Wição deste benefício data da transfe
rência da capital do Rio de Janeiro para a 
nova Capital, quando eram escassas as mora
dias em. Brasma, Qiffceis as condições de so
brevivência, quando comparadas com a estru
tura de serviços urbanos à disposição do Rio 
de Janeiro e emergiam como naturais as con
cessões de benefíCios a_os funcionários como 
"dobradinhas", promoções e ascensões fun- , 
danais e, naturalmente auxílios-moradia em 
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forma pe_cuni~ri~ o~ direito ao uso de imóvel 
funciohal. 

Desta feita instaurou~~ _o qu~ hoj~ _concor
damos ser um ''mal". A existência- de mais 
de dez mil unidad~ residend~S.,fundo.nã:iS, 
muitas delas ocupadas irregularmente, como 
.@:vários relatórios comprbvaram, o ~timQ cios 
quais realizado no início da Nova República, 
pelo DASP. s.;luando o Ministro Aluizio Alves, 
em dezembro~do ano passado, afastou-sedes
te órgão, admitiu que havia_ cerca de 1.800 
imóveis funcionais ocupados irregularmente. 
Cifra realmente alarm~nte, se imaginarmQS 
que poderão dar origem a wn provável direito 
de aquisição pelos oc:upantes. Se são ocu-. 
pantes irregulares, o que nos garante que não 
poêlerao ser compradores irregulares? 

E;stes números de ocupação irregular bem 
poderão ser maiores se aí somarmos os servi
dores que são proprietários de im6vel em Bra
sília. Além do mais, a própria Superlntendên· 
cia de Construção e Administração Imobiliária 
.:....- Sucad, órgão do DASP que cu_id~ dos fun
cionais, admite que muitos dos ocupantes 
eram funcionários em "Comissão que detêm 
razoáveis argumentos capazes de sustar os 
processos de despejo, tal a complexidade de 
sua condição funcional frente às não menores 
contradições da legislação que trata da ocupa
ção de im6vel funcional. 

Rigorosamente, de acordo com informa
ções colhidas no Jornal de BrasUía de 28-8-89, 
existem 336 pre<::essos movidos pelo DASP/U
nião contra servidores acusé}dos de ocupação 
irregular de imóvel funcional, dos quais 231 
pleiteiam a permanência e 105 pleiteiam a 
devolução do imóvel após deles terem sido 
despejados. 

Em todas estas ações vê-se o __ Governo Fe
deral sempre na defensiva, pois os ocupantes 
itregulares, muitos dos quais receberam o_ 
imóvel em decorrência da nomeação para car
gos em Comissão DAS~ FAS, alegam que 
fazem jus à moradia porque não perderam 
o Vínculo com a administração pública. Têm 
a seu favor a Súm_ula 157 do Tribunal Federal 
de Recursos que confirma que "a perda defini
tiva do vínculo com a administração pública 
federal, ou a passagem do servidor para a 
inati0dade, faz cessar o direito à qcupação 
funcional em Brasma". Ora, grande parte dos 
ocupantes são servidores que receberam o 
funcional pela condição de ocupante de cargo 
·em comissão e que, ap6s"sua saída destes 
cargos, continuam com algum vinculo com 
a administração. Portanto, vive o Governo o 
ch1ema de não poder despejar a maioria dos 
ocupantes irregulares que trazem a seu favor 
a manutenção de algum vinculo com o servíço 
públic_o ainda que não aquele que deu origem 
ao direito ao imóvel funcional, nos termos do 
Decreto-Lein9 85.633 de janeiro de 1981, que 
diz em seu art.13: "serão dados (os imóveis 
ftm.cionais) em ocupação aos servidores trans
feridos ou femovidos ex officfo para o DF; 
aos nomeados para o desempenho em cargos 
ou funções de DAS e F AS". 

Mas se a mera ocupaç~o do im6vel funcio
nal acaba gerando direitos aos ocupantes 
~esmo irregulares, a venda destes imóveis 

acarretará _llnl: verd~9eiro .lf!J.b!D_Bflo Julidico 
de difícil desenla<:e. 

O Procurador da República, Di-. Óswaldo 
José Barbosa" Silva, designado recentemente 
para atuar nas 8ções de reintegração de posse 
de imóveis funcionais, já afirmou que se o 
Projeto do Senador Ma_urício .Q>rrêa, já apro
vado no Senado, foi aprovado pela Câmara 
~os Deputados e não for vetado pelo PreSi
dente da República, entrará, no dia seguinte 
ao_ da promu1gação da te~ com propositura 
de ação direta de inconstitucionalidade, para 
evit:ar o que qualificou de "bandalheira". Argúi 
o ilustre Procurador que o art_ 22, ~_císo 27<? 
da Coristitl,lição Prevê a licitação como -meca
nismo de alienação de iinóveis da União. De 
resto, alega, também os arti.Qos .5'?,_37<? e 399 
da Co~uição que tratam da Igualdade de 
todos perante a lei, moralidade pública e do 
princípio de isonomia. Defende, ainda, que o 
preço do imóvel venQ.ido deve_ser o rn_âximo, 
visto ser este o interesse do vendedor. Todas 
estas observações nos alertam para um inevi
tável e prolongado contencioso entre postu
lantes à compra de imóveis e a União, incapaz 
de se resolver administrativamente. 

A questão dos fundonais eri1 Brasília teve 
uru.a prigem plenamente justificada e com
preensível. A falta de prudência com a coi~a 
pública o processo cresceu desordenadamen
te durante o regime autoritário gerando distar· 
çõe.S cresc.entes a um custo inaceitável. 

Eis o quadro: 

IMÓVEIS POR ÁREA NO DF 

Area _ Número de Imóveis 
/lsaSul ....... : ... ~·---~-~--3241 
Asa Nqrte ··············--~·--···~~- 5.319 Guarál .............. ________ l45 
Guará 11 ....................... --~··--· --~-121 
Ouzeiro Novo···~~···-·· .. -·---~~--· 1,638 
Cruzeiro Velho ····~-···-... ··----,..--·--· 1 O 
Octogonal ......................... ----··---· 193 
Taguatinga ···················---···--~~-53 

Lago (mansões) ................... , _______ , __ 40 

Tota/ ........................... ~~---··---··10.760 
Fonte: Sucad. 

-- Um arguto jornalista bem apreendeu o pro~ 
blema principal que envo!Ye a distribuição dos 
~ncianais e sua eventual alienação tal como 
propõe o Governo e, paradoalmente, um dos 
principais opositores deste mesma Governo, 
Uder do PDT, Senador Maurício Corrêa, cujas 
elevadas intenções respeitamos: "-A figura do 
imóvel funcional é. em si. altamente discutivel, 
uma vez que estabelece duas classes de cida· 
dãos, artificio condenado nas primeiras pala
vras de qualquer ConstituiçãO - Inclusive a 
que está em vigor no Brasil. Porque algumas 
p_essoas podem desfrutar da tranqUilidade de 
não pagar os caríssimos aluguéis brasilienses, 

. enquanto outros comprometem grandes par
celas de seus salários para residir dignamente" 
(ín A Consagração do Absurdo, de Sivio Gue
des, publicado no Correio Brazifiense, de 21 _ 
de junho de 1989). 

Na_ mesma época, Editori_al do Jornal de 
Brasllia, datadp de_ 22 de junho, condenaVa 
a_ maneira_ como se aprovara no Senado a 
vendo dos imóveis funcionais, dassificando_-a 
de Piedosa Amoralidade, conforme se pode 
~ficar: 

PEDOSAAMORAUDADE 

Jornal de BrasUia. 22·6-89 

Verdadeiramente escandalosa - não 
há outro título - é a forma como a Co
missão de Constitulçiio e_ Justiça do Se
nado pretende anenar os 10.700 ir:nóveis 
funcionais que a Uni_ão mantém em Bra
sília É incrível como a mais alta Câ.rilara 
legislativa, por sua ·Comissão en-cariega· 
da de zelar pela constitucionalidade das 

__ (eis, revela-se_ çapaz de praticar tão evi· 
dente impropriedade e imoralidade. 

Por que os imóveis da Onião_terâci de 
ser vendidos por avaliàção de custo e não 
por preço de mercado? Que razão moral 
confere ao funcion~rio público_ o direito 
de ser s_ubsid@do pela sociedade? 

Por que os 'im6veis serão _vendido~ a 
quem já é proprietário na Distrito Federal, 
circunstância que, desde antes, já o in;;!bi
litava para a ocupação do imóvcl? Qual 
a determinante social dessa liber_.;Uid_adr:::? 

Por que serão_alienac;los tambêrT\ a soer
vidores que atendam o único requisito 
de serem ocuparites há mais de 3 anos, 
ainda que a ocupação tenha se ·dado __ ªrbi
trariamente, como por invasão? Por que 
o poder público deve legitimar e premiar 
a ocupação ilegal? 

_J'{ão há qualquer fórmula mágfca ou 
mifac_ulosa de <;entornar estes ilícitOs se
não a únfca_ (arma moralmente aceitável 
de alieú_ação de ben~ públicos: -a-lidtà:Ção 
abertá a_ todos, funcionários ou nãO, poi"~ 
que este é um mandamento constituda;
nal, ~ de que a lei não pode criar privllé
gios. Fora da licitação pública, qualquer 
que $eja a metodologia de ve-nda, será 
ela passível de impugnação judicial, sen~ 
do, no mínimo, imoraL 

O paternalismo, o clientelismo e o 
amoralismo precisam ser banidos da vida 
pública do País antes que consistente
mente p-ossamos atingir níveis mais satis
fatórios de civilidade. N"ã_o há verdadeiro 
de~~volvimento num cenário povoado 
de práticas tão pobres, po:-que o primeiro 
desenvolvimento que se opera numa so
ciedade é o moral, aquele que toma o 
homem um ser ético. Enquanto nª-Q for, 
a sociedade que os homens constituem 
será sempre uma so<:iedade despossulda 
da verdadeira grandeza. 

Os senhores senadore_s não podem ser 
caridosos e generosos na alienação de 
bens públicos. Essas virtudes, saudáveis, 
podemos praticá-las· no âmbito do nosso 
arbítrio pessoal, quando estiverem em 
causa nossos próprios bens, não os públi
Cos. Não se pode aceitar, senão convali. 
dando ilegalidade e·imoralidade, que uma 
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lei se faça segundo o pensamento do rela
tor ,senador Chagas Rodrigues, que advo

. ga o flicito pretextando proteger o funcio-
nár[o que "no iníCio da sua vida profis
sional tenha adquirido um apartarrtenti
nho numa cidade-satélite e depois velo 
a ter um imóvel funcional". 

O apartamentinho de que fala o seha
dor C"onstitui inabilitação legal para a o-cu
pação de imóvel funcional, além do que 
o privilégio que se quer agora conceder 
não distingue entre proprietários de apar
tamentinhos e de mansões no Lago Sul. 
O senador não- é um homem ingenuo. 
Ele sabe que não é de bom-tom gerir 
bens públicos com essa visão piedosa. 

Até na Bahia, os jornaiS alardeim o es"cári
dalo da venda dos fundonãiS em BrasíJia,-cUJa 
consumação lamentavelmen~. poderá ser fei
ta pela intervenção direta do sen:adó f'e..derãl 
na matéria, ensejando ineVitável recrudeSci
mento da desconfiança da cidadania com aS 
instutuições politicas do País. Mônica Valdo
vogel, da Ttibuna da Bahiã~em artigopublica
do no dia 25 de agosto passado, faz coro ã 
imprensa de BrasíHa, "concluindo que, um 
País em que o -déficit hab_itç3cional atinge o 
estonteante número de trinta milhões de mo
radias, vai-se resolver--o-problema de dez mil 
votos que já têm teto," denunciando ainda 
a discriminação que repi-esenta o desembolso 
de uma poupança prévia relativamente menor 
para o comprador dos "funcionais" do que 
a exigida pela Caixa Econômfca Federal aos 
que não trabalham para o EstadO. 

Comentando especificamente a Medida 
Provisória n9 80, o Senador_ Severo Gomes 
não poupou adjetivos ao que preferiu deno· 
minar como "grossa negociata", em artigo pu
blicado na Folha d~ S. Paulo,de 27 de agosto 
passado, capaz de dar um prejuízo aos contri
buintes superior a um bilhão de dólares! Sobre 
a definição do valor do terreno, o Senador 
Severo Gomes, neSfe-ãftigo, diSse tratar-Se de 
"um primor de falcatrua":-"Será, diz ele, algo 
entre 15% e 25% do valor da construção do 
imóvel, devidamente corrigido pêlo índice de 
depreciação vinculado à idade do imóvel". 

Todos estes depoimentos estão a demons
trar que a venda dos func_ionC~:is tornou-se um 
assunto de alcance nacional a exigir do Con
gresso Nacional serena meditação, sob pena 
de ver-se envolvido num processo de propor
ções "inimagináveis. Que póderiã imaginar qUe 
a venda de 1 O mil funcionàis J20deria chegar 
a um prejuízo de um bilhão de dólares? Quem 
poderia supor, à luz dos projetes que estão 
sendo apreciados no Congresso, que ·os servi
dores públicos não çcupantes de imóvel pode
rão, no fUturo, exigir isonomia obrigando a 
União a construir e distribuir tantos inióveis 
quantos forem os processos ou sentenças ju
diciais, obrigando-a neste sentido? Ou, sim
plesmente, que, por açil:o do Procu_r.,dor Dr .. 
Oswaldo .José Viesse a justiça entender que 
as Medidas aprovadas pelo CongresSo não 
têm amparo constituciona_l. Qr<i~ estas possibi· 
lidades são todas elas sacadas do debate na-

, .c::lonaJ em torno da matéria, não se consti-

tulndo_ em qualquer fantaama: materializado 
pelo medo à decisão. D~ sobre o assunto 
devemos tomar, mas dentro de parâmetros 
que -salvaguardem o Congresso Nacional de 
pecha de clientelismcr, tão ao gosto daqueles 
que constroem seus castelos eleitorais em ci
ma da crítica sistemática às instituições políti
cas e seus protagonistas. 

Neste sentido, desde o primeiro momento, 
tratei de ter uma posição cristalina, transpa
rente e;Sõbretudo, guiada pelo respeito à cida
dania, à coisa pública e aos princípios que 
regem as relações entre um e outro, no âmbito 
da Constituição que acabamos de aprovar e 
que se' constitui no maior património da luta 
contra o autoritarism6. 

Na Emenda que apresentei, tanto à Medida 
PrOvisória n9 80/89, quanto ao Projeto n"? ~ 
do Senador Mawido Corrêa, propOrlhO que 
a a1ienação dos imóveis funcionais se faça 
atenº_endo ao_s seguintes prindpios: 

1-A alienação será feita por um dos pro
cessos licltatórios pr€vistos na legislação espe
cifica; 
ll-oco rendo empate de proposta terá ·pre

ferência na aquisição ci atual ocupante do imó
vel, se a ocupação- for legal; 

III- cada pessoa físiCa Só poderá h-abilitar
se para a aquisição de 1 (um) imóvel e desde 
que nã"o possua outro imóvel residencial no 
Distrito Federal; 

IV -não poderão participar da licitação 
pessoas juridicas; . 

V-o preço mfnimo de venda dos~ imóveiS 
funcionais será fixado com base em laudo de 
avaliação que apure o seu valor de mercado. 

VI-não serão objeto de <;~liena_ção os imóK 
Vels adminlstrativos pelos Ministérios militares, 
pelo Estado-Maior das Forças Armadas, pela 
Presidência da República, os localizados nos 
setores de habitação individuais, de chácaras 
e rilahSõeS, e os ocupados pelos membros 
do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal 
Federal, b'em como aqueles necessários à mo
\!imentação de servidores do 5:eJ;Viço diplomá
tico, Polícia Federal e FtseaJização Tributária. 

_De -ª~ardo com estes princípios, todas as 
contestações levantades à venda dos func!Q
nais seriam atendidas, evitando-Se, com isto, 
o "imbroglio jurídico", o favorecimento entre 
igUais perante a lei. e ou.tro_escândalo, . 
--cõfuO s.e: Vê, nãç .se iratã d~ nenhum éom- . 

pêndio de restrfções ou ref!Tas, mas tão shn- · 
plesmente a obediência aos princípios da mo
ralidade,. da isonomia e dos· requerimentos pa
ra alienção da coisa pública previstos na Cons
tituiÇão. Não haverá nenhum prejuízo aos ser
vidores ocupanteS, eis que não ftzeram eles 
qualquer direito inalienável ao privilégio que 
desfrutam, pagando. taxas de administração 
pela ocupação simplesmente irrisórias duran
te vârios anos e até décadas, como muitos 
dele~ inclusive alegam. Tivessem os mesmos 
feito, co'mo todos os nã_o ocupantes procu
raram_, ou· fizeram, um fundo de poupança 
para a aquisição da moradia própria e pode
riam, fadlmente concorrer com os demais 
brasileiros à alienação dos funcionais, com 
a vantagem da preferência em caso de empate 
nos valores oferecido?. Dados os preços pa-

gos pelo sirhbóli<:o "aluguel" a que e~veram 
sujeitos durante o perfodó de ocupação, pode
se verificar que estariam· estes SerVidores ple
namente capadtados à aquisiç~o, agora, de 
seus própriOs residenciaís: . - - · 

Esttil!-certo .4e qUe ná6 poderiam ser- me
lhores as iílten_Çá_es dos __ ilustres membros do 
Senado Federçil que deddiram aprovar o Pro
jeto do Senador Mauricto Corrêa _autom.çio:dQ 
a alienação dos funcionais e que hoje Se en
contra tramitando na Câmara doS Deputados.. 
Não será outra a intenção do Cohgtesso Na
cional ao apreciar a Medida Provisória n~ 80 
que Prevê, de forma geral, idêntiCos proc::edi
mentos neste processo: resolver um f~-co de 
desperdídos do Governo Federal gerador de 
privilégios inaceitáveis. Mas estou certo, tam
bém, que o Congresso Nacional está atento 
à conjuntura grave de crise .mQral que atra
Vessa ci Pais, e que saberá interpretar os anK. 
seios de justiça e respeito à Lei Magna, ardua
meriie conquistados pela cidadania brasileira. 
~-nes:te-taso,--não poderá afastar-se de um 
ptonunciamento sobre a venda dos funcionàis 
que atênd2i, sobretudO, ao interesse público; 
longe das pressões. inequivocamente jUstas de 
setbres diretamente interessados na venda 
dos funcionais. e, por isso mesmo, susPeitos 
para darem ao assuntp a palavra ftnal que 
a nação como um ~dq_ exige, salvaguardando, 
assim, os princípios da vida em sociedade por · 
sobre os interesses sempre fragmentários que 
Isto envolve. ~ · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a pala\ITa ao nobre Senador Aureo 
Me!lo. 

O SR. ÁUREO MELLO. PRÔNUNCIA 
DJSCllRSO Q(JE, EJY11?EGUE À REVJ. 
s-10 DOVRADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
......;. Concedo a palavra ~o nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANClSCO ROLLEMBER(I 
'(PMDB-SE. Pronuii.cia o seguinte discurso.) 
_,_ Sr. Presidente, Srs: ,SenadOres, "para se 
ter vida-longa, é preciso· viver devagar". Essa 
máxima de Marco Túlio C[cero, o grande ~ibu
no e filósofo da antiguidade, dirigida à trepi
dante Socieaade_ romana do século I antes de 
Cristo, permanece atual e óportuna, sol;>i-etudo 
hoje, no século da velocidade, na era do auto
móvel, dos ~upersônicgs e das viagens espa
. dais. Para Cícero, ''vtver devagar" não era dei
xar âe Viver -com inteQSidade, mas età manter 
o- equilíbrio/a moderação, o bom senso 01..1; 
norna Pala\ITa, a prudênc-ia, mesmo na intensi
dade do viver. 0 que fa1tava, pois, ao homem 
no limiar. da era Cristã é o que anda faltando 
ao homem nO limiar do século XXI: a Pru-
déncia. -

Chamada pelos gregos "raínha das virtu-' 
des~·. a prudência é aquela virtude sem a qual 
todas as outras não passam de vídos e peca
doskSem prudência, a ciência é loucura: Sem 
prudência, a- tecnologia transforma-se em ins
trumento de destruição e barbárie. Sem ela, 
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a máquina feita para levar mais rapidamente 
o homem de um lugar para o outro, acaba 
levando-o mais cedo desta vida. Sem prudên
cia, a velocidade é suíddlo. 

Verdades tão óbvias, Sr. Presidente, se vivi
das pelo Brasil, não deixadam que o_ nosso 
Párs fosse hoje um campeão mundial em ad
dentes de trânsito. Corri efeito, esse título tão 
feio nós o merecemos por culpa da sociedade, 
dos motoristas e do GoVerno. ~ 

~~nivente a sociedade qu~ assiste, pa~siva 
e inerte, a uma "guerra do Vtetnã" dentro de 
suas fronteiras a cada ano, _que _este é o saldo 
de mortos no trânsito das cidades e rodovias 
brasileiras: cinqUenta mil. É bem verdade que 
os americanos têm esse número de mortes 
nas suas estradas, mas sua população é duas 
vezes maior que a nossa, e sua frota: de veícu
los, dez vezes maior-que a brasileira. 

Além das 50 mil mortes, os 3QU mil feridos 
e mutilados no trânsito são responsáveis pela 
ocupação anual de 63% dos leitos hospita
lares na ortopedia das instituições convenia
das com o Inamps, e custam ao País um bilhão 
e meio de dólares por ano. 

Culpada é a população que não mais _se 
impressiona com tais números, a qual parece 
anestesiada com tragédias como a do empre
sário Thomaz Henrique Fliria; qu-e pêrdeu o 
filho de 21 anos num acidente e publicou o 
convite para a missa de sétimo dia com um 
dramático desabafo contra a irresponsabnida
de no trânsito. Imprudente é o povo que vê 
os teniveis acidentes como coisas da fatali
dade e do destino. Aqui, nada é por acaso. 
Alguém sempre é responsável, porque impru
dente. 

Não só o povo, Sr. Presidente. Imprudente 
é também o motorista brasileiro. Imprudente, 
porque desinformado e despreparado para 
enfrentar as questões básicas do trânsito e 
as armadilhas da velocidade. Pesquisa recen
te, feita pela USP com 650 m6torista5 ·prons
sionais, revelou que desconheciam 70% do 
significado das placas de sinalização. E todos 
trabalham há mals de quatro anos :transpor
tando carga e podem estar, neste momento, 
dirigindo perigosamente, matando e morren
do, por ignorância. 

Irresponsável é o motorista que não faz ma
nutenção preventiva do seu veículo por meio 
de revisões periódicas. O que avança o sínal, 
que trafega colado ao veículo da frente, que 
ultrapassa pela direita, o apressado ou "costu
reiro" do trânsito. Imprudente também é o 
que transita como tartaruga na faixa de alta 
velocidade e o que despreza o cinto de segu
rança. 

Criminosamente responsável é o motorista 
que dirige alcoolizado ou sob o efeito de entor
pecentes, O que acha romântico sair sexta
feira ou sábado à noite, "encher a cara" num 
bar e pegar o carro, sentindo-se mais hábil. 
Está provado, Sr :·-Presidente, que 50% dos 
acidentes com vítimas têm alguma ligação 
com a bebida, ou seja, pelo menos um dos 
envolvidos bebeu demais. 

Mas não somente ao povo e à sociedade 
falta a responsabilidade nesta matéria, Sr. Pre
~ídente, também os governos, que não têm _ 

sabido gerenciar um problema que teve início 
há cerca de quarenta anos, com o nasdmento 
da indústria automobilística nacional. 

É também do governo a responsabilidade 
de manutenção preventiva de sua malha rodo
viária, porque uma estrada que se deteriora 
é fator de alto risco. Dos 65 mil quilômetros 
de estradas federais hoje existentes,28% estão 
esfaceladas e esburacadas e foram respon
sáveis por 5.598 mortes em adâf:ntes rodoviá· 
rios no ano passado. Por sua vez, 50% dos 
estragos nas pistas são provocados por exces
so de peso dos caminhões, e 25% resultam 
da má execução dos serviços pelas emprei
teiras. 

Participa dessa responsabilidade social o 
governo quando não trata com a devida serie
dade a educação e habilitação dos novos mo· 
toristas, nem reprime com rigor os motoristas 
irresponsáv:eis. Quando se sabe, Sr. Presiden
te, que pessoas da capital tiram carteira no 
interior e que pequenas cidades habilitam três 
vezes mais motoristas que a sua população, 
é sinal de que alguma coisa está errada. Impru
dente e venal é a autoridade do J:rânsito a qual 
usa _o cargo para vantagens políticas, trocando 
habilitações por votos. Que permite a existên
cia de auto-escolas deficientes, onde os instru
tores não têm qualificação, não se ensinari] 
as regras da direção defensiva e a avaliação 
dos candidatos é falha. Na verdade, Sr. Presi
dente, os órgãos do trânsito no Brasil nunca 
tiveram os recwsos necessários ao desem
penho de suas tarefas e têm sido, ultimamE:n· 
te, os mais atingidos pelos cortes de verba 
e pessoal. 

Não se pode também ainda, abstrair a res
poi1Sabilidade dO governo que ainda precisa 
importar o bafômetro e o radar, equipamentos 
caros e indispensáveis para controlar dois ex· 
ce&Sos:-rrde álcool no organismo e o de veloci
dade na pista. E por serem importados, esses 
aparelhos não têm a manutenção devida e, 
em pouco tempo, deixam de funcionar. Isso 
apenas ilustra o descaso com que foram 
tratados até agora os- problemas do trânsito 
no Bras_il~ um País que domina tecnologias 
bem mais Complexas e não consegue produzir 
um bafômetro. 

Tainl;>éin resPonsáveis por-esse quad~~ so
m~s nós, legisladores, que por não modifi
carmos até hoje uma legislação omissa e per
missiva, deixamos que milhares de pessoas 
continuem, imprudentemente, matando e 
morrendo no trânsito. Mais irriprudentes ainda 
seriamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se 
não déssemos todo o apoio desta Casa às 
recentes propostas d~ Ministério da JUstiça 
e de_ seus órgãos CONTRAN e DENAlRAN, 
conSignãdas nO Prog~ama NaCi9nãl de Segu
rança no Trânsito- PRONAST- 88/89. En
tre outras impOrtantes ITiedidiis de ordem téc
nica_~ de caráter educativo, o PRONAST pro
põe alterações oportunas na atual legislação 
do trânsito e no- Código Civ:if, entre as quais 
se destaca o Projeto de Lei n9 825, de 1988, 
que transforma em crime o ato de dirigir peri
gosamente ou sob o efeito de álcool ou entor
pe<:;entes~ que ~oje constitui mera contraven
ção.' Emfado ao Congresso em 21 de julho 

do ano passado, o referido Projeto teve aprova
ção unânime nas Comlssões de Constituiçiio 
e Justiça e de Transportes da Câmara dos 
Deputados, tendo sido enviado à Comissão 
de Finanças daquela Casa, no dia 7 de junho 
último. 
_-_Trata-se de medida não só oportl.llla, mas 
necessária para coiblr a irresponsabilidade 
que mata, mutila ou fere 350_ mil brasileiros 
por ano, nã Sua -maioria jovens do sexo mascu: 
lino. Os acidentes viários no BraSil, Sr. Presi
dente, constituem problema de saúde pública 
mais grave que a meningite ou a AIOS, e deve 
ser enfrentado por todos: sociedade e gover
no. Estamos convencidos de que a terrivel 
epidemia de mortes nas ruas e estradas deve 
ser atacada com a detEirrninação e os métOdos 
com .que se combateram a peste bubônica 
e a varíol~. "Para se ter vida longa, é preciso 
yiver devagar". Para se ter vida longa neste 
País, Sr. Presidente, é preciso andar, dirigir, 
navegar e voar "devagar", Isto é, com prudên
cia. E cabe a nós, l~gisladores, aprovar em 
regime de urgência todas as medidas que vi
sem a disciplinar e humanizar nosso trânsito, 
a fim de _que os brasileiros possam viver mais 
e melhor. 

Era o que tínhamOs ·a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão, designando 
para a ordinária de segunda-feira, às 14 horas 
e 30 minutos, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

=1-~c 

Votação, em primeiro turno, da proposta 
de emenda _à -constituição no 1' de 1989, de 
autoria do Seitador João Menezes e Outros 
senhores Senadores, que ahera os prazos esta
belecidos no§ 69 do art. 14, para desincorripa
tibilizaç~o do Presidente da República, dos Go
vernadores de Estado, do Distrito Federa1 e 
dos Prefeitos, tendo 

PARECER, sob n' 145, de 1989, 
-Da Comissão Temoprária,favorável ao 

prosseguimento da tramitação da matéria, 
com voto vencido dos Senadores Chagas Ro
drigues e Maurício Corrêa 

-2-

Votação~ em turno único, do Requerimento 
n9 4751 de 1989, dos Senadores Ronan Tito 
e Márcio Lacerda, solicitando, nos termos do 
art. 336, alínea c, do Regimento Interno, urgên
cia para o Projeto de Lei do Senado n? 217, 
de 1989, de autotia do Senàdor Márcio Lace·r
da, que faculta a dedução de despesas médi~ 
case hospitalares em um dos meses seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins -de 
determinação mensal da base de cálculo do 
Imposto de Renda das pe55-0as tisicaS~ 
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-3-

MA 1ÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

ProJeto de Lei da Câmara n\' 40, de 1985 
(n<> 458/79, na casa-de origem), que concede 
aposentadoria, aos 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço, aos trabalhadores em áreas perigosas 
das refinarias de .petróleo e determina outras 
providêndas. 

-4-
MA1ÉRIA A SER DECLARADA 

REJUDICADA 

Projeto de Lei da Câinãra if~72, de 1985 
(n<> 4.721181, na casa de origem), que altera 
a redação de dispositivo da Lei n<> 5.584, de 
26 de junho de 1970, que "dispõe sobre nor
mas de Direito Processual do Trabalho, altera 
dispositivos da Consolidaç~ das Leis do Tra
ba1ho, disciplina a concessão e prestação de 
assistência judiciária na Justiça do Traba1ho 
e dá outras providências." 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto' de Lei da Câmara n" 78, de 1985 
(n<> 525/83, na casa de origem), que toma pri
vativo dos bacharéis em Direito Q cargo de 
Diretor de Secretaria dos Tribunais do Traba
lho e das juntas de conciliação e julgamento. 

-6-

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da_ Cãmara n~ 82, de 1985 
(n9 632/83, mi caSa- de origem}, que acres
centa dispositivo ao artígo 168 da Consoli- · 
dação das Leis do __ Tr_ab_alho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5A52, de 1? de maio de 1943, 
proibindo a realização de exame ou teste de 
gravidez P?r ocasião da admissão em em
prego. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous_a) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e.35 
minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DJRETORA 
N• 26, DE 1989 

Atua/iza os valores de vencimentos, sa
lários, salárío-famUia, gratJ1lcações e pro
ventos dos servidores do Senado Federal. 
nos termos .autorizados pela Medida Pro
visória, n? 82, de 1989 e pela Port:l!ria da 
Seplan n? 554, âe 1989. e dá outras provf
dêndas. 

A Comissão Díretora do Senado Federal, 
no uso de sua competênda regimental e tendo 
em vista o disposto na Medida Provisória n"' 
82, de 25 de agosto de 1989, publicada no 
DOO de 28 de agosto de 1989, e na Portaria 
da Seplan n"' 554, de 1"' de setembro de 198_9, __ 
publicada no DOO de 4 de setembro de 1989, 
L_esolve · 

Art. 1° Os valores dos vencimentos, salá
rios, salário-familia, gratifiCaçÕes e. çirovent~ 
dos servidores do Senado Federal, resultantes 
da aplicação do Ato da Coniissão DiretOra n: 
2J, de 1989, ficarei, na forma autOrizada pela 
Medida Provisória n9 82, de 1989, reajustados 
em 23.18% (vfnte e três ponto deZoito por 
cento), a partir de 19 de setembro de 1989. 

ArC- 2<~ O disposto no artigo anterior apli
ca-Se aos valores do salário-base _e das gratifi
cações dos_ selVidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal - Cegraf, e do Centro de 
JnfórmatiCa e Processamento de Dados do Se_
nado Federal- Prodas_en. 

Art 39 A Subsecretaria da Administração 
de PeSsoa'! él6 &inadO Féderâl 2sdotará as pro
vidências necessáriaS à exeçQção deste Ato. 

Art 4"' AdesPesadecorrentedaapllcação 
deste Ato correrá à conta-das dotaÇões cons
tantes do Orçamento da União destinadas ao 
Senado Federal e a seUs 6rgãos supervisio
nados. 

Art. 59 Este Ato entra em_ vigor na data 
de sua 'Publicaçao. · · · 

Art. 69 Revogam-Se aS disposições em 
contrário. . -· . . 

Senado Federal, 15 de 'Setembro de 1989. 
- Nelson Carneiro-........:.-AJexandr~ Costa -
PomPeu de Sousa -Áureo Melfo -AntÕnio 
Luiz .Maya- Nabor Júnior. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 231,.DE1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi oQtorgada pelo Ato 
da CorTiissão Diretora n~ _2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o_que consta do Pro
cesso fl9 o-13080/89-0, reSolve aposentar, vo
luntariamente, Gerson de Sousa Uma, técnico 
legislativo, classe "especial", referência N5-25, 
_do Quadró Permanente do Senado Federal, 
ocupante do cargo em comissão de Diretor 
da Secretaria de Serviços Especials, código 
SF-DAS-1 01.5, nos termos do artigo 40, i:hciso 
lU, alínea "c", da Cohstitulção da República 
Federativa do Brasil, conlbinados com os arti
gos 433,430, inciso V, 437, 414, § 4•, e 416, 
incisos 1 e II, da Resolução SF n~ 58, de 1972; 
artigo 39 da Resolução SF n" 13,de 1985; 
artigo 2"' da Resolução SF n"' 182, de 1987; 
artigo .5"' da Resolução SF n~ 155, de l$88; _ 
artigo 3<? do Decreto-Lei no- 2.204, de 19e4,, 
combinado com a Lei n<? 7 338, de 1985, e 
artigo 2"', § 29, da Lei no 6.323, de 14 de abril 
de 1976, alterada pelos Decretos-Leis n"' 
2270, de 1985, e 2365, de 1987, aplicada 
no Seriado Federal pela Resolução SF n~ 21, 
de 1980,' e modificada pelas Resoluç~es SF_ 
rt" 7 e 15, de 1987, e 198, de 198B", Com 
proveiitos -prOporcionais, correspondentes ~o 
vencimento do_ cargo efetivo, ~bservado o d1sM 
posto no artigo 37·, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Seri.3cfo Federal, 15 de setembro de 1989. 
-Senador Nelson CamfHro~ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 232, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, e de conformidade com a delegação de 
corilpetênêia Que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 1973, 
: Resolve exonerar, a pedido, Gerson de Sou-_ 

sa Uma, Técnico_ Legislativo, Classe Especial, 
Re[erência NS-25, do Quadro Permanente, do 
cargo em comissão de Diretor da Secre4iria 
de Serviços Especiais, código SF-DAS-101.5, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
por motivo de aposentadoria voluntária. 

Senado Federa~ 15 de setembro de 1989. 
-Senador NelSon Came/ro,PreSidente do Se
nado Federal 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 233, DE 1989 

O Presidente do senado fede:r:al, no _uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da CotnisSão úiretora n? 2, de 1973. e tendo 
em- vista o que consta do processo n 9 

010.796/89-4, 
Resolve autorizar a contratação, sob o regi

mejuridicotda ConsoUd_açã_o_.das Le:is do Tra
balho e do_ Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço,' do senhor Moaci AlvE~s Carneiro •. 
para o empr~o de Assessor Técnico, com 
o salário mensal equivalente ao vencimento 
do cargo DAS-3, a partir de 31 de _julho de 
1989, com lotação e exercício no Qc,binete 
do Senador Raimundo Ura. 

Senado Federal, 15.de setembro de 198.9. __ 
- SenadorNelson CameirQ,P~sidente do Se- _ 
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 234, DE 1989 

Q Presidente do ·Senado Federal, no uso 
da sua competência regimental e regulamen
tar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão_ Diretora no 2~ de 4 de abril de 
1973, e tend9 em vista o que consta do Pto~ 
cesso n' 012916/89-7, 

Resolve aposentar, volunta_riamente, Orlan
do Oliveira, Assistente Legislativo, Classe "Es
pecial", Referência NM-35, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos_ termos do arti
go 40, inciso m; alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combina
dos com os artigos 428, inciso II, 429, inciso 
I, 430, incis~- IV e 414, § _49!, da Resqlução 
SF n~ 58, de 1972; art,igo 39 da Resolução 
SF n"' 13, de 1985, artigo 2~ da ReSolução 
SF no- 182, de 1987, e artigo 5~ da Resolução 
SF n~ 155, de 1988, corri proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1989. 
- senadorNelson Cameíro,Presidente. 
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PORTARIA 1'1• 39, DE 1989 
· DO DIRETOR·GERAL 

O Diretor-Oeral do ~n!=ldo Federal no uso 
das suas_atribufções regulamentares e na qua
lidade de Presidente da Comissão de Super
Visão do Processo Seletivo Interno de Progres
são Especial e Ascensão Fundonaf, a ser reali
zado neste ano, de acordo com o disposto 
no § !9 do art. 340 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, resolve indicar para 
c:omporenl q mencionada· ComisSão os s~ 
guintes servidores: 

Edgard lincoln Proença Rosa 
Diretor da Asse~oria 
Luiz do Nascimento Monteiro 
Diretor da Secretaria Administrativa 
NeyMadeúa 
Diretor da Subsecretaria de Administração 

de Pessoal 
Sara Ramos de Agueirr;do 
Dú:etora da Secretaria Legislativa 
Branca Borges Góes 
Dfretora da Subsecretaria de Arquivo 
José Adaulx:J Períssê 
Diretor da Subsecretaria de AdmíttiStração 

de Compras, Contratações e Alienações. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1989. 

-José Passos Pôrto, President~ da Corriissão 
de Supervisão. · 

ATA D1' 3• REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO COI;~;ELHO DI:; AD/>1JNISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO 
. DE 1.989 

Às dez hqras do dia onze de setembro de 
wn mil novecentos e oitenta e nove, reúne-se 
o Conselho de Administração do Senado Fe~ 
dera!, sob a Presidência do Senhor JOSÉ PAS~ 
SOS PORTO, Diretor~Geral, com as presenças 
das Senhoras: SARA RAMOS DE FlGUEIRE· 
DO, Diretora da Secretaria Legis1ativa, FÁTIMA 
REGINA DE ARAÚJO FREITAS, Diretora dà 
Secretaria de Documel)tação e Informação; 
e dos Senhores LUIZ DO NASCIMENTO 
MONTEIRO, Diretor da Secretaria Adminis~ 
trativa, EDGAR UNCOLN DE PROENÇA RO· 
SA, Diretor da Assessoria e NÍSIO EDMUNDO 
TOSTES RIBEIRO, Diretor da Secretaria de 
Setviços Especiais. Deixam de comparecer, 
por motivos justificados, o Senhores NERIO~ 
NE NUNES CARDOSO, Secretãrio-Geral da 
Mesa e MANOEL VILELA MAOALHÃES, Dire
tor da Secretaria de Comunkação Social. 
Dando início aos irabaJhos o Senhor Presi~ 
dente concede a palavra a Senhora SARA RA~ 
MOS DE FIGUEIREDO que emite parecer fa~ 
vorável ao Processo n~ 011434/89-9, em que 
Antônio Qadino de Uma, Datilógrafo, Classe 
"C", Referência NM-26, do Quadro Permanen
te, requer reconsidera~ão da pontuaÇão- que 
lhe foi imputada, na Avaliação de Desempe
nho, relativa ao quesito Escolaridade. O pare~ 
cer é aprovado. ProssegUindo os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede .a palavra ao Se~ 
nhor LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO 
oc~ no 00_7345/89~5. em que Caio T erres, 
T étnico em Legislação e Orçamento, do Qua
dro Permanente, ocupante do cargo em co-

missão de 1Diretor-Executivo do Cedesen, Có
digo sr.:.oAS 101-4, requer SeJã veri_ficada a 
viabilidade de retrOagirem õs efeitos firlancei~ 
ros-da R;eSoLução_n9 208, -de 1988, à-data do 
IV.o do-Presidente n9-201, -dE;d987. O parecer 
é aprov~do. Coritinu.andO côffi a Pcilavra, cc
mo Relator, o 1Senhbr Diretor da Secretaria 
Administrativa emite parece"r-coritrário cio Pro~ 
cesso n9 007317/89-1, em que Nanc::y Martins 
Cabral da Costa, Adjunto Legislativo, Classe 
"única", Reierência NS-15__. do Quadro Perma
nente, requer sua _transferência paia O cargo 
de Téi:hico Legislativo, nos termos do que 
dispõe õ item I, doArtigo342,' do RegUlãmento 
Administrativo do Seriado. Q Parecer é apro
vado. Ainda com a palaVra o S'enhor LUlZ DO 
NASOMENTO MONTEIRO profere parecer 
contrário éio Processo no 011423/89-7 em que 
Daniel Delgado, Datilógrafo, OasSe "C'', Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente, requer 
reconsideração do Ato do .Presidente n~ 186, 
de 1989, com b8$e na alegação de que sendo 
portador de dois diplomas de nível superior 
teiia sido injustiçado no tritério de pontuação 
aáotado, de acordo com Ato dO Coilselho de 
Administração de 30/04/84. O parecer é apre
-vado. Em seguida, o Senhor biretor da Secre
taria Administrativa emite parecer ao Processo 
il" 007139/89~6. em que Nancy Martins Cabral 
da Costa, :Adjunto legislativo, Oasse "única", 
Referência NS~15, do QuadrO Permanente, re
quer igualdade de tratamento em relação aos 
beneficiaS do Ato nq 41/87 da Comissão Dire
tófii. -o pa~ecer do Relatar_ é pe,lo indeferimento 
do reposiçlonamento solicitado por falta de 
amparo nds normas pertinentes. Todavia, s.m. 
j., recornem;la ~ubmeter o processo à elevada 
consld~ração da Douta Comissão Diretora, 
para Se assim entender,julflar a conveniência 
de ~slerid~r -'t beneficio às demais categorias 
por Ates emai:tados do Órgão Superior. O pa
recer é ã.pfóvãdo. Contiríuando com a palavra, 
comõ Relator, o Senhor WIZ DO NASCIMEN· 
TO , Mê:.lN"JiEIRO emite· parecer ao Processo 
n' 000176/89-3, em que José P!nto Capella, 
Servente .. do Quadro da Obra. CLT, recorre 
ao .Senbor;Presiderite 'do Senado do .Parecer 
proferido por este Conselho ao ProceSs6 _n9 

011509/SS:.OO, no qual pleiteava seu ingresso 
na categoqa Juncimial de Agente de Trans
porte Legislativo. O Relator no seu parecer 
mantém o átendimento anterior e, nos termos 
dQ § 29, do ~n. 499, do -Regulamento Adminis~ 
trativo, sugere o encaminhamento do recurso 
à Douta Comlssã9 Diéetorà. Oj:l'ãr~cer é apro
vado. Finalizando os trabalhos, o Senhor Presi~ 
dente concede 'a Palavra ao ·senhor EDGARD 
UNCOUi DE PROENÇA ROSA que, como 
Re1ator, emite parecer contrário ao Processo 
n~ 008464/89-S. em que Edwiges Oliveira Car~ 
doso sugere a reaJizaç:ão de Processo seletivo 
interno para preenchimento de uma vaga na 
Parte Es-pedal do Quadro Pennanente, no car~ 
go de provimento efetivo de Assessor Legis~ 
lativo. O parecer é aprovado. Nada mais ha~ 
vendo a. tratar, às onze horaS e trinta minutos, 
o Senhor Presidente declara encerradoS: os 
trabalhos da Reunião, lavrando eu, ,_ 
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, Secretãrio, 
a presente Ata que. depois de aprovada, sefá 

assinada pelo Senhor Presidente do Conselho 
de Administração. -

Sala de Reuniões, em 11 de s~e_rnbro _de 
1989. -JOSÉ PASSOS PORTO, Diretor-Ge· 
raL · 

ATA DA 26• REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DIRETORA. . 

R~DAEM15DES~RO 
! DE 1989 

Às onze horas -e trinta minutos do dia quinze 
de setembro de um mil novecentOs e oitenta 
e nove. reúne-Se ã. ÇÇ>missão Oiretora do Se
hádo Federal, 'na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a pre_sença doS: Excelentíssimos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi~ 
dente, Alexandre Cos,ta, Segimdo-Vice-Presi~ 
dente, Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário, 
Nabor Júnior, ~tônio Luiz Maya e Áureo~~ 
Uo, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivos justifi~ 
cados, os Ex.celentissimos Senhores Senado
res Iram Saraivâ., PrimeiroNice-Presiderite, 
Mendes canale, :Primeiro~Secretário, Divaldo 
Suruagy, Segundo~Sec::retário, e Loureinberg 
Nunes Rocha, QUarto-Secretário. 

O Senhor Presidente, após declarar iniciãda 
a r~união, apresenW, à deliberação dos Presen
tes o_s seguintes aSsuntos: 

a) Pro~sso 1)9 000851/89~2, em que Simo
ne Bastos Vieira, do Cegraf, solicita autoriza
ção para freqüentar o ç:urso de doutorado em 
Qênda de Informação, na Facultad de Ciência_ 
de La lnformacion da ''Universidad Complu
tense de Madri", Espanha. 

Os Presentes, após examinarem a matéria;, 
concedem a autorização, na forma requerida, 
até 14-2..:91, condicionada a sua prorrogação 
aos resul4tdoS obtidos p~la requerente no de~ 
correr do curso; - --

b} Expediente do Senhor Senador Hum~ 
berto Lucena expondo o problema relativo ·a · 
férias oficialmente concedidas à servidora Ma~ 
riângela Gonçalves Cas_cão, de seu Gabinete,. 
mas não gozadas: 

A Comissão Diretora, após debater a maté~ 
ria. aUtõiiza, em'_cãfáter excep<:ionat. ·a seiVi~ 
dera a gOzar as férias referidas nãquele expe~ 
di ente. 

Dec::ide, ainda·, lembrar que os Gabinetes 
de senadOres e as· órg89s adm_inistrativos da 
Casa devem comunicar à Subsecretaria de 
AdminiStração de Pessoal, coma devida ante
cedência, a susPEinsão de _férias de seuS fun_
cionários, em face das vantagens previstas na 
Constituição. . l 
. c) Expediente do Senhor senãdor Roberto 
éàrrlPOS solicitando, pelas _razões que apl-é~ 
senta, seja o servidor Nelson Teixeira, lotado 
em seu Gabinete, dispensado do registro de 
freqüência previsto pelo Ato n~ 25/89, da Co~ 
missão DiretOra. 

A Comissiio Diretora debateu a matéria e 
nào encontrou fundamento regulamentar pa~ 
ra atender ap pedido; 

d) EXpediente_ da Fundação Joaquim Na
buco propondo que o Senado Federal co.;e~ 
dite, através do Cegraf, com a Editora M~ssa~~ 
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gana, o livro "História do Folclore Ibero-Ame
ricano", de autoria de Paulo CarvaJho Neto. 

Os presentes examinam a matéria e lamen
tam não poder atender à solicitação à vista 
da escassez de recursos orçamentários para 
o corrente exerddo; 

e) Requerimento n9 467, de 1989, apresen
tado pelo Senhor Seriador Carlos ChiareJii, so
licitando ao Poder Executivo -Ministério das 
Minas e Energia, infoimaçóes sobre a Petro
brás. I 

Os presentes examinam a matéria, a apro-
vam e a enviam à secretarta Geral da Mesa 
para as devidas providências; 

I) Processo n9 010206/89-2 em que o Che
fe do Serviço de Transportes solicita revisão 
dos Processos n9' 016250/88-5 e 
000321/89-3, de interesse do servidor Ocero 
Barbosa da Silva. 
. A matéria é distribuída ao Senhor Senador 
Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora, 
para que seja relatada. 

A seguir, o Senhor Presidente _concede a 
palavra ao Diretor-Geral que submete à Co
missão Diretora os seguintes _assuntos: 

a) Processo n"' 011678/89--5, em que João 
Francfsco da Silva solicita ressarclamento de 
despesas médico-hospitalares realizadas com 
o internamento de seu filho, com parecer favo
rável do Senhor Primeiro-5ecretárlo. 

A Comissão Diretora, após debater a maté
ria, aprova o ressarcimento e estabelece que, 
a partir do mês de outubro próximo, não mais 
atenderá _a pedido semelhante do requerente; 

b} Processo n"' 010450/89-0, que trata da 
aheração da remuneração de bolsistas do Se
nado Federal, com o parecer favoráVel do Se
nhor Primeiro-8ecretárlo à reti_ficação da deci
são anterior da Cõrriissão Diretora que estabe
lece o valor equivalente a 26- (Vinte ·e Seis) 
BTN, vez que houve erro aritmético, propondo 
seja fixado o valor correspondente a 160 (cen
to e sessenta) BTN. 

Os presentes examinam a matéria e apro
vam o parecer do Senhor Primeiro-Secret6rlo; 

c) Processos n9$Q03630/8_9-7 e 
006032189-3 que tratam da situação funcional 
do servidor Syivfo Petrus Júnior, com parecer 
do Senhor Primeiro-secretário que, à vista das 
conclusões da respectiva Comissão de Inqué
rito, propõe seja atendida a solicltaç_ão do Se-
nhor Governador do Estado do Tocantins no 
sentido de que o referido servidor seja colo
cado à disposição daquele Governo. 

A ComissãO Diretora debate a matéria e 
aprova o parecer do Senhor Primeiro-secre
tário concedendo a disposição sem ânus para 
o Senado Federal; -

e) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que altera o Aro n"' 3/89, da Comissão Diretora, 
disciplinando o Sistema de Transportes do Se
nado FederaL 

Os presentes decidem distribuir a matéria 
aos Membros da Comissão Diretora para exa
me e posterior decisã.o._ 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião às treze horas e trinta 
minutos, pelo que eu ,José Passos Porto, Dire-
tor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, 
lavrei a presente Ata qu_e, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 15 de setembro 
de 1989. - Senador!'fe/son Carneiro, Presi
dente. 

ATAS DE COMISSÕES 

-coMISSÃO TEMPORARIA QUE 
INSTITW O CÓDIGO CIVIL 

ATADA2• REUNIÃO, DA COMISSÃO TEM
PORÁRIA OOE EXAMINÁ 6 PROJETO DE 
LEI DA CÂMAAA Ni 118, DE 1984, QUE 1NS
lJTU1 (J CÓDIGO OVIL, REALIZADA AOS 
1RINTA DIAS DE AGOSfO, DE MIL NOVE
CENTOS E OITENTA E NOVE. 

Às dez horas do _ _dia trinta de agosto de mil 
novecentoS e oitenta e nove, na Sala de Reu
niões dá Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, na AJa Senador Alexandre Costa, 
com a presença dos Senhores Senadores Luiz 
Viana, Wilson Martins, Marco Madel, Jamil 
Haddad, Mauro Benevides, Cid Sabóia de Car
valho e Mauriclo Corrêa, reúne-se a Comissão 
TempOrária que examina o Projeto de Lei da 
Câmarcm9118,de 1984, "queinstituioCódigo 
Civil". Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Senhores Senadores Nelson We
dekin, J_osé Fogaça, Odacir Soares, Afonso 
Arinos,João Castelo, MoisésAbrão, NeyMara
nhão, Alfredo Campos, Leopoldo Peres eJo~o 
Lôbo. Havendo número_ regimental, o Senhor 
Ptesidente decl.:tra abertos os trabalhos dis
pensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente comun[c_a a Comissão que já desig
nou os Relatores Parciais que irão examinar 
o Projeto de Lei da Câmara n9 118, de 1984, 
"que institui o Código Civil", na forma seguin-

"" 1._ Parte Geral 
senador Afonso Arinos; 
-2.- Livro I- Parte Especial- Obrigações 
Senador Cid Sab6ia de Carvalho; 
3. Uvro II - Parte Especial - Atividade 

Negoctal 
Senador Mauricio Corrêa; 
4. Livro lU - Parte Especial- Das Coisas 

d) Proposta de Ato da Comissão Diretora Senador Odacir Soares; 
que "atualiza osvaloresdosvencímentos,saláM 5. J,.ivro IV- Parte Especial- Da FamíUa 
rios, salário-família, gratificações e proventos Sénador José Fogaça; 
dos servidores do Senado Federal, nos termos 6. Livro V- Parte Especial- Sucessões 
autorizados pela Medida Provisória n~ 82, de Senador Jamil Haddad; e 
1989, e pela Portaria da Seplan n9 544, de 7. LivroVI-ParteEspe.clal-UvroCom-
1989 e dá outras providências". plementar 

A matéria, após debatida, é aprovada, assi- Senador Nelson Wedekin. 
nando os presentes o respectivo Ato que vai Em seguida, o Senhor Presidente indaga 
à publicação; - aós Senhores Membros da Cómlssão se todos 

estão de ac_ordo com as designações. Não 
havendo discordância, o Senhor Presidente 
agradece a presença dos Senhores Senadores 
e encerra a reunião, lavrando eu, Alternar Pinto 
de Andrade, Secretário dã Comissão, a pre
sente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente~ -Senador Luiz .lflana 
Fdho. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

9~ Reunião; R~da_ 
Em 29 de agosto de 1989 . 

Às dez horas do dia vinte e nove de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reunião da Comissão, Ala Senador Alexan
dre Costa, sob a Presidência do Sénhor Sena
dor Raimundo Lira, com a presença dos Se
nhores Senadores: Roberto Campos, lrapuan 
Costa Jr., Jorge Bomhausen, Maüro_~enevi
des. Dirceu Carneiro, José Agrlpino, Saldanha 
Derzi, Maurício Corrêa, Jamil Haddad, Mário 
Maia, Leopoldo Peres, Fernando Henrique 
Cardoso, _João Calmon, Olavo Pires, Edison 
Lobão e Carlos De'Carli reúne-se a Comissão 
de Assuntos Económicos. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores~Aibano Franco, Alffiir Gabriel, Gerson 
Camata, -Joã.o Lyra, MansuetQ de Lavor, Nel
son Wedekin, Ruy Bacelar, Severo- Gomes, 
Wilson Martins, Odacir Soares, Carlos Chia· 
re1Ii, Teotónio VIlela Filho, José Richa, Moisés 
Abrão e Ney Maranhão. Havendo número regi· 
mental, o Senhor Presidente declara abertos 
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, f:lue é dada como aprovada. 
A s_eguir, o Senho_r Presidente concede a pala
vra ao Senador Roberto Campos, relator do 
Projeto de Lei do Senado Federal n"' 162/89 
(Complementar), que "dispõe sobre a tributa
ção de grandes fortunas, nos termos do artigo 
153, inciso VIl, da Constituição Fed_eral", de 
autoria do Senador Fernando Henrique_ Car
doso, para que proceda à leitura do seu pare
cer, favorável nos termos do Substitutivo que 
apresenta. Colocado em discussão, é conce~ 
dida vista ao Senador Olavo Pires. Continuan~ 
do, o Senhor Presidente passa a palavra ao 
Senador Jarbas Passarinho, relator do Projeto 
de Lei do Senado Federal n"' 116/89, que "con
cede isenção de Imposto Sobre Produtos In
dustrializados-IP~ na aquisição de_ automóveis 
de passageiro, movidos à álcool, quando desti
nado ao uso como táxis e dá outras providên
cias", de autoria do Senador José Ignácio Fer
reira, para que proceda à leitura do seu pare
cer, favorável. Iniciada a discussão da matéria, 
é cçmcedid_a vista ao Senador Leopoldo Peres. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Jamil Haddad, relator do 
Projeto de Lei do Senado Federal n~ 57/89, 
que dispõe sobre normas relativas às compras 
governamentaiS junto à indústria de pequeno 
porte", de autoria do Senador Carlos Alberto, 
para que proceda à leitura do seu parecer, 
favorável nos termos das emendas que apre
senta. Colocada em discussão a matéria, é · 



Setembro de 1989 DIARIO DO CONGRESS.O NAOONAL (Seç.ão 11) Sábado 16 4817 

concedida vista ao Senador lrapuan costa Jr. 
Em seguida, o Senhor Presidente Raimundo 
Ura, dando continuidade à reunião, confere_ 
a palavra ao Senador Roberto Campos, para 
que proceda à leitura do parecer que oferece, 
favorável nos termos do substitutivo que apre-
senta ao Projeto de Lei do Senado Federal 
n~' 169/89 (complementar), que "fiXa alíquotas 
máximas dos impostos sobre vehdas a varejo 
de combustíveis líquidos e gasosos e sobre 
serviços de qualquer natureza, de competên
cia municipal, nos termos do inciso· I do § 
49 do artigo 156 da Constituição Federal", de 
autoria do Senador Fern'ando Henrique Car
dosp. Colocã.da- em -discussão e votação~- a 
matéria é aprovada. A seguir, o Senhor Presi
dente passa a palavra ao Senador Roberto 
Campos, relator do Projeto de Lei do Senado 
Federal n• 163189 (complementar), que "defi
ne, na forma da alínea "a" do inciso X do 
artigo 155, da Constituição Federal, oS produ~ 
tos semi-elaborados que podem ser tributados 
pelos estados e Distrito Federal quando de 
sua exportação para o exterior'', de autoria 
do Senador Fema"ndo Henrique Cardoso; para 
que faça a leitura do seu parec:er, favorável 
nos termos das emendas que apresenta. Colo
cada em discussão e votação, a matéria é 
aprovada. Continuando, o senhor Presidente 
concede a palavra ao Senador Fernando Hen
rique Cardoso, relator da Mensagem n"' 
116/89, "do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fru;enda, para 
que seja autorizada a Companhia do Metropo~ 
litano de São PauJo, a contratar operação de 
crédito no va1or correspondente a 135.870,58 
OTN de novembro de 1987, junto à Caixa 
Económica Federal, destinada à implantação 
de novo centro de treinamento naquela com
panhia", para que proceda à leitura do seu 
parecer, favorável nos termos do projeto de 
resolução que apresenta. Cóloc::ada em dis
cussão e votação, a matéria é aprovad~. Pros
segUindo, o Senhor Presidente coloca em vo
tação o Requerimento n9 004/89, de aUtoriã 
do Senador Dírceu Carneiro, visando solicitar 
audiências públicas com os órgãos governa
mentais resposávels pela importação de carne 
suína e os representantes dos produtores e 
industriais do setor suinícola do Brasil Sub
m"etido à votação, o requerimento é aprovado. 
Constatando a ausência de quorum, o Senhor 
Presidente encerra a reunião e comunica que 
ficam adiadas, para uma )'róxima reunião, as 
seguintes matérias: PLS N9 28/89, PLS N9 

"1021189, PLS N• 100166, PLS N• 62169, PLS 
N•103/89, PLS N• 60189, PLS N•122169, PLS 
N• 37189, PLS N• 73189, PLS N> 56/89, PLS 
N• 86/89, PLS N• 112188, PLS N• 44/89, PLS 
N• 74189, PLS N• 119189, PLS N• 129189, PLS 
N• 36/89, PLS N• 161/89, PLS N• 69189, PLS 
N> 84189, PLS N• 99/89, PLS N• I 08189, PLS 
N9 166/89. Nada mais havendo a tratar, encer
ra-se a reunião, lavrando eu, Dirceu Vieira Ma
chado Filho, Sec~tárlo da Comissão, a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. - Senador Raimun
do Lira, Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

3~ ReuniãO E:Xtraõrc:lfnárla, reallzada 
-- em-doZe de setembro de 1989~ 

Às dezessete. horas e trinta minutos do dia 
doze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nave, na sala de reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, do S~_nado Fe:. 
dera!, reúne-se a Comissão de Assuntos So
ciais, sob a Presidência do Senador José lgná
cio Ferreira e com a presença dos Senadores: 
Carlos Chiareli, Maufõ Borges, Ronan Tito, 
Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, Jamil 
Haddad, Mário Maia, Ney Maranhão, José FO
gaça, Francisca Rollemberg, Marco Maciel, 
João Calmon, Márcio Lacerda, Afonso San
cho, Gomes-Cafvalho, Nelson Wedekin, Nabor 
Júnior, Jorge Bornhal,lSen, e Od Sabóia de 
Carvalho. Não compareceram, Por motivo jus
tificado, os SenadOres: Almlr Gabriel, Hum
berto Lucena, Ronaldo Aragão, Raimundo Li
ra, João Loba, Odacir Soare.s, Lourival Bap
tista, José Paulo Bisol, Mârlo Cavas, Carlos 
Alberto; Carlos De'Carli e Ja_rbas Passarinho. 
Havendo número regimental, o Senhor Presi· 
dente declara abertos os trabalhos, dispen
sando a leitura da ata da reunião anterior, que 
é dada corno aprovada. A sé9üii;-sua Exce
lência concede a palavra ao Relator do item 
1 da pauta, Senador Nelson Wedekin, que lê 
o seu parecer, -concluindo pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 089, de !989, 
que "dispõe sobre o aviso prévio e dá outras 
providências". A matéda ê aprovada por una
nimidade dos presentes. Ainda com a palavra,· 
o Senador Nelson Wedeltin emite -o seu pare
cer sobre o item 2 da. pauta - Projeto de 
Lei d_c;. Senado_IJ!20!i. ®_1989, que "assegura 
ao marido à percepção de pensão por morte 
da mulher funcionária nos casos que mencio
na". O parecer do Relatar é favorável à matéria, 
com a emenda n9 1-CAS que apresenta, e 
a Comissão o aprova por unanimidade. Em 
seguida, a presidência concede a palavra ao 
Se_n~d_o~ _ tie_y_ Maranhão_ para relatar a item 
3 da pauta- .:.:.-Projeto de Lei do Senado n~ 
191, de 1989, qUe "disPõe sobre a associação 
de trabalhadores rurais e pescadores em sindi
catos e colônias, respectivamente". Lida a pa
recer do relator, usaram a palavra para discutir 
os Senadores Carlos Chiarem, Jutahy Mafia-_ 
lhães e Qd Sabóia de CaJVa1ho que sugere 
a tramitação· conjunta da matéria com o item 
7 da pauta - Projeto de Lei do Senado n9 
124, de 1989, que "dispõe sabre a organi
:ração _de trabalhadores rurais e .pescadores 
em Sindicatos_e Colónias, respectivamente", 
de acordo com õ diSposto no artiiJá 258 do 
Regimento Interno do Seriãdo Federal. Não 
havendo objeção par parte dos presentes, a 
presidência acata a sugestão de sua Exce
lência e inforina que_ encamihhará requeri
mento à mesa do Senado Federal solicitando 
tals providências. Prosseguindo, a palavra é 
concedida ao Senador Carlos Chíafelli que lê 
a seu parecer sobre o ítem 4 da pauta -
Projeto de Lei da Câmara n9 003, de_ 1988, 
que ''considera penosa, p.3ra efeito de conces-
são de aposentadoria especial aos 25 (vinte 

e cinco) anos de serviço, a atiVidade profis
sional de telefonista". O parecer da Relator 
é favorável à matéria. Depo_is de prolongada 
discussão __ sobre a matéria, na qual usaram 
a palavra os Senadores:Jutahy Magalhães, Cid 
Sabóia de CaJValho, Mário Maia, José Fogaça, 
Jamil Haddad, Nabor Júnior, Games Carvalho, 
Nelson Wedekin e Carlos Chiarelli, a Çpm_is.são 
aprovada o parecer do Relator, com voto-con
trário da SenadaresJutahy Magalhães e Nabo r 
Júnior. A seguir, a presidência esclareCe que 
a item 5 da pauta- Projeto de Lei do Senaçlo 
n9 179, de 1989, que "altera o artigo 45S da 
Cl.T, aprovado pcla Decreta-Lei n~ 5A52~- de 
l9 de maio de 1943", foi abjeto de deliberação 
da reunião anterior desta Comissão que apro
vou, em 19 Turno, o Substitutivo do Senador 
Carlos Chiarelli, devendo a matéria ser apre
ciada em Turno Suplementar na presente reu
nião_" cama determina o art. 282 do R.L do 
Senado Federal. Para discutir, a palavra é (:an~· . 
cedida ao Senador Jamü Haddad que informa 
aos pres_entes que ele é autor de um proje"to 
semelhante que está para ser considerado pre
judicada pela Mesa do Seriado Federal e inda-

. ga da presidência se não seria o caso de Soli-
citar a tramitação conjunta das matérias. O 
Presidente respondendo a questão de ordem 
de sua Excelência ínforma que a iriatéria em 
discussão é de competência terminativa na 
Comfssâo, e:- sendo a mesma aprovada, a 
decisão da COmissão será comunicada ao 
Presidente da senado, para ciência da Pl~
ria e publicação nO Diário do Congresso 
Nacional. No pra.W de- setenta e duas horas, 
cantando a partir da publicação, Sua Exce
lência poderá interpor recurso para discussão 
e votação da matéria pela Plenário do Senado, 
devendo a recurso ser apoiado par um décimo 
dos membros do Senado. Não havendo mai_s 
discussão sobre a matéria,_ o Substitutivo é 
dado como definitivamente adoiado pela Co- . 
missão. Em seguida, a Presidência cOncede 
a palavra ao Senador Carlos Chiarelli para emi
tir o seu parecer sabre o item 6 da pauta -
Projeto de Lei do Senado n~ 88/89* Comple
mentar, que "regula o direito-de greve dos 
Servidores Públicos Civis e dá outras providên
cias", o Parecer do Relator é favorável ao proje
to, na forma do Substitutivo que apresenta, 
e a Comissão o aprova par unanimidade. Pros
seguindo, a Presidência verificando a ausên
cia da quorum necessário para a continui
dade dos trabalhas, adia apreciação do último 
item da pauta-PLS n~ 220/89 e agradecendo 
a presença das Senadores, dedara encerrado 
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Qáudia de Bri
to, Secretário da Comissão, a- presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente. Senador José lgnácio Ferreira. Presi
dente. 

.. SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

15~ Reunião, em 22 de agosto de 1989. 

Às onze horas do dia vinte e dois de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Camissão,__Ala Sen-ador Alexan· 
dre Casta, presentes Os SenhOres senadores. 
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Mauro Benevides, Presidente, Meira Filho, 
Leopoldo Peres, Maurício Cárrêa, Wilson Mar
tins, Francisco Rollemberg, lrapuan Costa Jú
nior, Pompeu de Sousa, Ney Maranhão, Cha~ 
gas Rodrigues. Mauro Borges, Ronaldo Ara
gão, Mário Maia e os Senhores Deputados 
Walmir Campelo, Jofran Frejat e Gerald_o 
Càmpos, reúne-se a Comissão do Distrlto Fe
deral. Deixam de comparecer por motivo justi- -
ficado os Senhores Senadores Áureo Mello, 
Márcio Lacerda, Aluízlo Bezerra, Oda_cir Soa-" 
res, Edison Lobão, João lobo, Louríval Bap
tista, José Paulo Bisai, Carlos De'Carli e João 
Castelo. O Senhor Presidente abre a sessão 
dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior que é dada como- aprovada e passa ao 
item 1 da pauta que trata do Projeto de Lei 
do Distrito Federal n~_19, de 1989, "Estabe
lecendo a eleição direta dos Administradores 
Regionais do Distrito Federal, ftXa suas atribui
ções, e dá outras providências", O Senhor Se
nador Wilson Martins, pede vistas do processo. 
no que é atendido pelo Senhor Presidente. 
Continuando, é tratado o item 2 referente ao 
Projeto de lei do Distrito Féderal no 33 de 1989, 
"Criando no quadro de Pessoal do Distrito Fe
deral, a carreira Apoio às Atividades Juridicas 
e dá outras providências". O_Senhor Relator, 
Senador Leopoldo Peres lê o seu parecer favo
rável ao Projeto por constitucional e jurídico, 
com a inclusão da emenda de n~ 1 do Senador 
Maurkio Corrêa. CõlOCãdo em discussão e 
votação, é aprovado por unanimidade. Pas
sando ao item 3, referente ao Projeto de Lei 
do Senado no 198, de 1983, "Estabelecendo 
a região metropolitana de Brasília e discipli
nando-o respectivo sfstenia administrativo me
tropolitano", ó Senhor Relator, Senador Leo
poldo Peres, .pede a retirada do projeto para 
reexame, no que é atendido pelo Senhor Presi
dente. Dando prosseguimento, passa-se a tra
tar do item 4 referente ao anteprojeto de lei 
do Distrito Federal que "Dá o nome de Parque 
Chico Mendes ao Parque do Guará". O ReJator 
Senador Mauro Borges, procede a leitura do 
seu parecer favorável à tramitação e após dis
cussão e votação é ·aprovado por unanimi
dade. Em relação ao item 5 que trata do ante
projeto de lei do Distrito Federal que "Proíbe 
privatizações de terras e mudanças na destina
ção do uso dos solos do Distrito Federal, até 
que sejam adotadas as providências que dis
põe", o Senhor Presidente resolve adia-lo, por
não se encontrar presente o Relator, Senador 
José Paulo Bisol. Continuando, passa-se ao 
item 6, referente ao anteprojeto de lei do Dis
trito Federal que ''Dispõe sobre à utilizaçao 
das águas subterrâneas situadas no Distrito 
Federal". Após a leitura do parecer favorável 
à tramitação, é o mesmo discutifo, votado e 
aprovado. Prosseguindo, é examinado o item 
7 que trata do anteprojeto de Lei do Distrito 
Federal que "Autoriza o Governo do Distrito 
Federal a instituir a Fundação Universidade 
do Distrito Federa1 e adota outras providên
cias". A Presidência redistribui o projeto ao 
Senador Pompeu de Sousa, que adota o Pare
cer _do Senador Carlos De'Carli favorável à tra
mitação. Após discussão e votação é o mesmo 
aprovado. Passa-se em seguida ao item 8 refe-

rente ao anteprojeto de lei do Distrito Federal 
que "Dispõe sobre nonnas para a proteção 
do meio arnbielite nos casos em qüe especl

-fica". O Relator, Senador Me ira Filho; lê seu 
ão que após discutido e votado, é aprovado 
por unanimidade. Ao tratar do item 9 relativo 
a denúncia do Senhor Wilton Robson Alva
renga cOntra o Distrito Federal e a Fundação 
®botânica, o Presidente informa que o Rela
tor solicitou o adiamento da discussão da ma
téfia._Após consultar os_ &enadores presentes, 
é concedido o adiamento. Ao final, o Senhor 
Pre$idente informa que foi acrescido um item 
extra na pauta, com base no regimento inter
no, Ar:tigo 108, relativo ao Projeto de Lei do_ 
Distrito Federal n? 34/89 que "'Dispõe sobre 
a regularização e desconstituição de parcela
mentos urbanos implantados no território do_ 
Distrito Federal, sob a forma de loteamentos 
ou condomínios", como também um requeri
mento dO Sindicato dos Engenheiros, Sindi
cato dos Arqultetos, e Instituto dos Arquitetos 
do Brasil, sollcitando que seja ouvido o Arqui
fetp Luiz Philippe T orelly sobre o assunto. Es- _ 
clarece também que no momento não há 
mais quorum para a discussão da matéria 
e sugere urna reunião extraordinária para 25/8, 
dia no qual finda o prazo para discussão da 
matéria. Após breve discussão, fica acertado 
que a reunião será dia 24/8, quinta feira, às 
17:00 horas. Ficando assim estabelecidO, o 
Senfior "Presidente encerra a sessão. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Carlos Guilherme 
FOnSeca, SecretáriO da Comissij.o, lavro a pie
sente Ata que após lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente. -

16~ Reunião, em 30 de agosto de 1989. 

Às dezessete horas do dia trinta de agosto 
de mil nove<:entos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Comissão, Ala Alexandre Cos
ta, presentes os Senhores Senadores Mauro 
Benevides, Presidente, Me ira. Filho, Pompeu 
de Sousa, Alufzlo Bezerra, LeoPoldo Peres, 
João Lobo, Márcio Lacerda, frapuan Costa Jú
nior, Wilson Martins, Maurício Corrê a, Raimun
do Lira, Áureo Mello_e Mauro Borges, reúne-se __ 
a Comissão do Distrito Federal. Deixam de 
comparecer por motivo justificado os Senho
res Senadores Francisco Rollemberg, Ronaldo 
AraQão, Odacir Soares, Edison Lobão, Lou
rlvaJ Baptista, José Paulo Bisol, Chàgas Rodri
gues, Carlos De'Carli, João Castelo e Ney Ma
ranhão. O Senhor Presidente abre a sessão 
disperisando a leitura da Ata anterior que é 
dada como aprovada e passa ao item 1 da 
pauta que trata do Texto Final do Projeto de 
Lei do Distrito Federal n9 -33, de 1989, que 
"Cria_no quadro de pessoal do Distrito Federal, 
a carreira Apoio às Atividades Jurídicas e dá 
outras piovidêndas". Apó~ a leitura, o textc;> 
é discutido e votado, sendo aprovado por una
nimidade. A seguir é examinado o item 2 da 
pauta que trata do Projeto de Lei do Distrito 
Federal n<:> 35, de 1989, "Alterando denorrU
nações das Unidades Orgânicas da Secretaria 
de Segurança Púktlica, e dá outras providên
cias". A presidência passa a palavra ao Relator, 
Senãdor MauríciO Corrêa, para que leia seu 

parecer, favorável ao Projeto por constitucio
nal e jurídico, na forma do substitUtivo que
apresenta. Após discussão e votação, é o mes
mo aprovado por unanimidade. Continuarido 
é examinado o -item 3 referente ão PrOjetO 
de Lei do Distrito federal n9 3"6, de 1989, que 
"Dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito 
Federal, de bens_de valor cultural". O senador 
Áureo Mello profere a leitura do seu parecer 
favorável ao Projeot por constitudonal e jurídi
co, com as emendas n'~" 1 e 2 do Relator. 
Após discussã.o e votação é aprovado por una
nimidade. Em seguida passa-se ao item 4 que 
diz respeito ao Projeto de Lei do Distrito fede
ral n"' _38, de 1989, que "Oia a Secretaiià do 
Meio Ambiente, Ciência eT e<:nolosia e dá Ou~ 
tras providências". O Relator, Senador MáÍ'cio 
Lacerda, lê seu Parecer favorável ao Projeto_ 
por constitucional ~ jurídico. Após ser discu
tido e votado, é aprovado por unanini.idade. 
Prosseguindo a reunião o -senhor Presidente 
informa que o Projeto de Lei do Senado n~ 
13/88 -que ---·Aprova- a alteração da denomi
nação do Banco Regional de Brasília S/ A
BRB, dispõe sobre sua participação no capital 
de empresas e dá outras providências" e o 
anteprojeto de lei do Distrito Federal que "Proí
be privatização de terras e mudanças na desti
nação do uso dos solos do Distrito Federal, 
até que sejam adotadas as providências que 
dispõe", ficam adiados pelo fato do Senhor 
Relator, Senador _José Paulo Bfsol, estar au
sente da reuníão. Dando cofttinuidade, é exa-

-ii:iiriado o item 7, referente ao anteprojeto de 
lei do Distrito Federal que "Dispõe_ sobre a 
criação da Escola Técnica Regional de Tagua. 
tinga (Região Administrativa_IIJ)", O Relator, 
Senador Irapuan Costa Júnior, profere seu Pa
recer favorável à tramitação e após discussão 
e votação, é ·aprovado por unanimidade. Fina
lizando o Senhor Presidente esclarece que o 
item 8, que trata da "Representação d_e Wilton 
Robson Alvarenga, contra o Distrito Federal 
e a_ Fundação Zoobotânica", fica adiado, a pe
diao do Relator, Senador Leopoldo Peres. Na- _ 
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerra a Ses_são, lavrando, eu, Carlos Guilher
me Fonseca, a presente Ata, que ·ap6s Jidã 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO . 

(*) 4• Reunião (Ordinária), reallzada em 
7 de junho de 1989~ 

Às onze horas do dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na sala de reu
niões da tornissào, -Ala S_ena,dor Alexandre 
Costa, s_ob a presidência do Senhor Senador 
Joã-o Calmon, reúne-se a Comissão de Educa
ção com a presença dos Senhores Senadores 
Márcio Lacerda, Wilson Martins. Meira Filho, 
Marco Maciel, Mauro Benevides, João Mene
zes, Nelson Wedekin, Afonso Sancho, Áureo -
Mello e Ney MaranhZJO. Deixam de comparecei 
por motivo justificado os Senhores Senadores 
José Fogaça, Luiz Viana Filho, Alfredo Cam
pos, Ronaldo Aragão; Hugo Napoleão; Edison 
Lobão, Dirceu Carneiro, Jorge Bomhausen, 
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Fernando Henrique Cardoso, Carlos Alberto, 
José Ignácio Ferreira, Carlos De'Carli, Antônio 
Luis Maya, Mário Maia _e Jama Hadclad. O Se~ 
nhor Presidente declara aberto os trabalhos, 
comunicando a seus pares que, conforme de
liberação anterfor da Comissão, a presente 
reunião destina-se a ouvir, em audiência públi
ca, os depoimentos dos Senhores Cleantho 
de Paiva Leite, Presidente do IBECC- Insti
tuto Brasileiro de Educação, Qência e Cultura 
e José Martins Rodrigues, Diretor do SEEC 
-Setviço Estatlstico do Ministério da Educa
ção. Após lembrar que desde 1976 vem divul
gando a posição que o Brasil ocupa no anuário 
da Unesco; em dispêndios públicos com a 
educação em relação ao PNB -Produto Na
cional Bruto, o Senhor Presidente convida os 
depoentes a sentarem à mesa dos trabalhas, 
destacando, de forma sucinta, os seus respec
tivos currículos. A seguir, concede a palavra 
ao Senhor Oeantho de Paiva Leite que agra
dece o convite que lhe foi formulado e faz 
uma breve exposição sobre a Unesco, os seus 
programas no Brasil, o papel do IBECC c da
dos estatíticos sobre o analfabetismo mundial 
e no nosso País. Dando prosseguimento, a 
presidência passa a palavra ao Senhor José 
Martins Rodrigues que agrade~e a honrosa 
oportunidade de estar na Comissão e discorrer 
através de inúmeros gráficos, Projetados em 
stides, sobre os dispêndios públicos com edu
cação em relação ao PIB e ao' PNB, a posição 
do Brasil no Yearbook da Unesco e a pirâmede 
de fluxo escolar. Terminadas as exposições, 
o Senhor Presidente franqueia a palavra aOs 
Senhores Senadores. Usart;l da palavra, inter
pelando os depoentes, os Senhores Senado
res Meira Filho, João Menezes, João Calmon 
e Afonso Sancho. Nada_mais havendo a tratar, 
a presidência encerra a reunião agradecendo 
a colaboração dos SenhOres expositores, la
vrando eu, Eugenia Maria Pereira Vitorino, Se
cretária, a presente ata que lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e levada 
à publicação, juntamente com as notas taqui
gráficas, conforme determinação do Senhor 
Presidente. - Senador João Calmon, Presi
dente. 

ANEXO À ATA DA 4• REUNIÃO ORDI
/'lÁRIA DA COMIS&\0 DE EIXICAÇÁO, 
REALIZADA E/11 7 DE JUNHO DE 1989, 
QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA AU
TOR/ZAÇÁO DO PRESIDENTE DA CO-
MIS&\0. . .. 

(fntegra do apanhamento taquigráfico) 

O Sr. Presidente (João Calmon) -Tenho 
o prazer de convidar o Dr. Oeantho PaNa Leite, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Eclu~_ção 
Gência e Cultura- JBECC, e o Dr. Martins 
Rodrigues, Diretor do 1$erviço de_ Estatística 
do Ministério da Educação, a tomarem assen
to à Mesa. 

Em sua última reunião, a Com[ssão de Edu
cação do Senado tomou a decisão de convi
dar, para prestar depoimento, hoje, o Prof. 
Qeantho Paiva Leite, e o Dr. Martins Rodri
gues. Antes de dar a palavra ao Dr. Qeantho 
de Paiva Leite, gostaria de lembrar que, desde 

1976, comecei "a divulgar, no Brasil, a posição 
que o nosso País ocupava no anuário _da Unes,. 
co que, c_omo_ todos ·a sabem, é editado em 
inglês, francês e espanhol. O Yearbook, de 
1973, colocava o Brasil abaixo de _79 países, 
em dispêndios púbficos com educação, em 
relação ao Produto Nadonal Bruto. O nobre 
Senador Marco Maciel estava lembrando que, 
em 1976, tomei a iniciativa de divulgar os da
d_os do 'ªnuário da_ Unesco referente ao ano 
de 1973._que colocava o Brasil abaixo de 79 
países, em dispêndios públicos com educa
ção. Em relação ao PNB, o Brasil destinava 
3,3% do seu PNB para educação. Pouco antes, 
uma autoridade de maior destaque do Gover-_ 
no Qa época havia declarado, numa confe-_ 
rência na Escola Superior de Guerra, que o 
Brasil era o 4<:> P~s ~m dispêndios públicos 
com educ;açã_o, em relação ao PNB. O Brasil 
estaria sendo superado, segundo aquela aha 
autoridade, apenas por três países- Estados 
Unidos, União Soviética e Japão. Imediata
mente, tomei a iniciativa de mostrar a esse 
eminente_ homem público os dados melan
cólicos da Unesco. 

Este ano, vohei a visitar a Unesco, na sua 
sede_ em Paris, e lá constatei que o Brasil já 
não ocupava o 80'lugar em dispêndios públi
cos com educação em relação ao PNB; havia 
desabado para o 88"11ugar. E comei-Verifiquei 
também que numerosos países não informam 
à Unesco o total-dó seu Produto Nacional Bru
to, pincei, da relação de 39 países que omitem 
dados sobre o :seu PNB, pelo menos 12 países 
que gastam mais do que o Brasil em termos 
percentuais, em relação ao PNB. De acordo 
com esse levantamento, que já passei ao Dr. 
Martins Rodrigues, o Brasil estaria colocado 
em 1 oo~ lugar em dispêndios públicos, com 
educação em relação ao PNB. Obviamente, 
há_uma falha nesse levantamento. Porque, por 
pior que seja o quadro da educação brasileira, 
é inimaginável, inadmissível que o Brasil esteja 
colocado ou em 8& ll)tsar ou em 1 QQ9 em 
dispêndios públicos com o ensino. 

Para procurar tirar isso a limpo, propus à 
CoinissãO de Educação um convite ao Diretor 
do Serviço de Estatística do MEC e ao Presi
dente do IBECC para que prestassem, aqtü, 
depoimento sObre esse cjuadro tão melancó
lico e também respondessem às lndagações 
que seriam formuladas pelos nobres Sena-
dores. · 

P!llã i!)iciar os dois depoimentos, concedo 
a palavra em primeiro lugar ao Dr. Cleantho 
Paiva Leite. Eis alguns dados de seu rico curri
culum vftae: "Tendo ingressado no setviço pú
blico em 1942, com 21 anos de idade.· como 
técnico da administração do Dasp, já no co
meço da década de 50, O Dr. Cleantho Paiva 
Leite é hOriieado Diretor do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e, no come
ço çla dé_cada de_60, eleito Diretor Executivo 
do Banco lnteramericano de DesenvoMmen
to. É importante destacar que trabalhou, por 
muitos anos, em órgãos para assuntos da fa
milia, das Nações Unidas, e ~ Unicef, onde 
foi Presidente do Conselho- de Programas do 
Cons_elhci Diretor. O. currículum do Dr. Oean-

tho de Paiva Leite é muito extenso, mas limito
me a destacar esses dados. E, com multo 
prazer, vou conceder a palavra ao Dr. Oeantho 
Paiva Leite, para fazer a sua exposição. 

O SR MEIRA FlLHO-Antes, Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Com a palavra o nobre Senador Meira Filho. 

O SR MEJRA FILHO- Primeiro, quero lou
var a dedicação de V. EX' ao rilaior problema 
brasileiro, que é o relativo à educação, porque 
tudo advém de:, má educação do nosso povo. 
Digo isto não no sentido pejorativo, pois o 
povo não está tendo a assistência que deveria 
ter no que diz respeito à educaçãO. Inclusive, 
anaJisando os dados que V. EJr trouxe, vejo 
que o nosso País, lamentavelmente, está numa 
posição muito ruim perante o Conselho ·das 
Nações. E no que diz respeito à educação, 
como V. ~ posicionou- ai, a ver a situação 
do Brasil não sei quaJ a situação do território 
nacional, mas como tenho vivido as affições 
da capital brasHeira, e cheguei a ser eleito por 
este povo como Senador, aqui, sim, Sr. Presi~ 
dente, a educação está uma lástima, sob todos 
os pontos de vista, E já que estoU diante de 
um Presidente da Comissão que trata da edu
cação, e com Senadores que têm a responsa
bilidade imensa de conduzir os nossos desti
nós, chamo ~ atenção para este aspecto: não 
bastasse o movimento de greves, privando os 
meninos da capital do Brasil, tão nova, do 
direito de estudar, há um sistema educacional 
que está muito_ aquém das necessidades da 
capital de um País do porte que é o Brasil. 

Era isso que eu queria dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Mui
to obrigado a V. ~.Senador Meira Filho. Gos
taria, agora, de passar a palavra ao Dr. Oean~ 
tho Paiva Leite, e registrar, com muita_ alegria, 
o comparecimento, à nossa Comissão, do Se
nador Marco Maciel, que foi notável Ministro 
da Educação, Governador do seu estado, de 
extraordinárias qualidades e que, ao lado do 
Senador W1lson Martins, também ex-Gover
nador, e do Senador Meira Filho, muito nos 
honra com a sua participação nesta reunião. 

Com a palavra o Dr. Cleantho Paiva Leite. 

O SR. CLEANTiiO PANA LEITE- É para 
mím motivo de grande satisfação aceder ao 
convite-do Presidente João CaJffion, Para razer 
breve exPosição na comissão de- EdUCação 
do Senado Federal a respeito de problemas 
que nos preocupam furidamentalmente. Em 
conversa com o Senador João Calmon, sugeri 
que a minha exposição fosse concentrada, pe
lo menos na apresentaçãp inicial, numa breve 
noção do que é a Unesco,lum dos seus progra
mas, nó Brasil, e do papel que o IBECC -
Instituto Brasileiro de Educação, de Ciência 
e de Cultura - que é a Comissão Nacional 
da Unesco, tem na execução-desses seus pro
jetas no Brasil. 

A parte relativa ao grave quadro de desequi
líbrio social e reQional do Brasil, em matéria 
de educação, coloquei como último ponto da 
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sinopse. E, evidentemente, estaria disposto a 
me _êstender um pouco mais SQbre esse ponto 
se houver perguntas, se houver interesse em 
relação a esse problema. Procurarei, entretan
to, não duplicar as informaçõeS estatísticas 
que, possivelmente, serão proporcionadas pe
lo representante do Ministério da Educação. 
Então, para evitar duplicação, não tratarei des-
se assunto imediatamente, mas apenas numa 
segunda pane, em resposta a perguntas. 

Como todos sabem, a Unes.co foi fundada 
no fim da Segunda Guerra em 1945, e a data 
oficial de fundação da Unesco é 1_946, porque 
a Convenção Internacional foi aprovada na 
Conferência de Londres e só ratificada no ano 
seguinte oficialmente; a Comissão da Unesco 
foi ratificada no ano seguinte, Oficiàlmente, a 
data de fundação da Unes_co é 1946. Entre
tantq, é importante salientar a origem da Unes
co~ porque entenderemos melhor o papel que 
ela tem no mundo hoje. Na verdade, a_ idéia 
inicial de uma organização das Nações Onidas 
para a Educação e a Cultura -deCorreu da preo
cupação dos cientistas, intelectuais, professo
res dos países aliados, com a destruição das 
bibliotecas, das igrejas, das entidades culturais 
na Europa clevastada .. O então. Deputado Wi
Jimn Fuollbright dos Estados Unidos, depois 
Senador, tomou a iniciativa de promover a 
organização de uma entidade internacional 
para se preocupar com os problemas de edu
cação e cultura nas área_s devastadas_da Euro
pa. Esta foi a origem inicial da idéia da Unesco. 

Os países aliados, muitos dos governos exi
lados, tinham sede em Londres, resolveram 
fazer uma conferência internacional, em no
vembro de 1945, na qual já aparecia, como 
delegado brasileiro, esta grande figura per
nambucana que foi Paulo Berredo Carneiro. 
Trve então_a oportunidade de conhecê-lo. Nes
sa reunião, também se ampliou a concepção 
desse organismo internacional. O grande bió
logo inglês Julian Huxley, in'não _do grande 
romancista Aldous Huxley, cpnvocado para 
secretário-assistente da comissão britânica, 
escreveu um memorando, dizendo não ser 
possível tratar somente da cultura_ e dÇI educa
ção e esquecer a ciênc_ia. Diz, ele, nas suas 
memórias: "eu sou responsável pelo "s" de 
Unesco". Assim, a Organização das Nações 
Unidas, para a Educação Gência e Cultura 
nasceu em hovembro de 1945, em Londres. 
No estatuto da Unesco se incluiu um artigo, 
o 79, que é único nos estatutos do_s_organismos 
internacionais em que na verdade explica a 
existência do lBECC. A preocupação dos inte
lectuais, dentistas e educadores era de .que 
a Unesco não foss_e _apenas um organismo 
de governos - todos os organismos interna
clonais, evidentemente, são organismos de 
governos - mas que, além da representação 
governamental, houvesse, em cada país, uma 
Comissão Nacional daJJnesco que represen
tasse o que hoje se chama a__socledade civil; 
quer dizer, os representantes da cultura, da 
ciência e da educação não necessariamente 
vinculados ao Governo. Essa é a razão pela 
160 países-membros da Onesc.o __ existe, em 
cada um deles, uma Comissão Nacional da 
Unesco. Aqui, no Brasil, foi dada a essa Cernis- ·-

são o nome de IBECC "õ"""_lnstituto Braslleiro 
da Educaç!o, Oênda e_ Cultura. 

No Conselh9 Deliberativo do lBECC há 40 
representantes de_ entidades tais como o Insti
tuto Histórico, da Academia de Ciência, das 
universidades etc._São __ esses 40 membros do 
IBECC _que elegem o seu presid.ente e assegu
ram a participação da comunidade acadêmi
ca, cientifica, cultural nas atividades da Unes
co, no Brasa. 

Eis portanto, em traços sumários, a origem 
da Unesco e a origem da Ç"om!ssão Nacional 
da Unesco, que é o IBECC. 

Os Presidentes do IBECC, isto_ é, da Comis
são Nacional da Onesco, desde 194~, sempre 
fqram pesso_as eminentes na vida pública bra
sileira -levy Carneiro, foí o primeiro presi
dente; .Loure~ç _filho, Them!stgdes Cavai, 
cante, Renato Almeida, o Ministro Moniz Ara
gão, e o meu antecessor o Prof. Aristides Aze
vedo Leão, grande cientista, vice-presidente 
da Academia Brasileira de Ciência. O Governo 
também deu sempre uma grande importância 
a Slla representação na Unesco. A D~legação 
permanente do Brasil, na Unesco, foi ocupada 
por pessoas da maior categoria intelectual_ co-
m-o Paulo Carneiro, Carlos Chagas e embaixa
dores, como llmar Pena Marinho, Á1v.aro da 
Costa Franco, Everaldo Douyrell de Lima, Ge
raldo Holanda cavaJcanti, etç::. . 

A Conferência Geral da Onesco se reUne 
a c~_da ~ais anos, e_ a penúltima delas foi em 
1985. oera particip-oti, corria Chefe da delega
ção brasileira - e eu -~enho_ muito praz_er em 
registrar isto- o Senador Marco Maciel, então 
Ministro da Educaçã_p, cujo discurso ~ pu
blicado no Cqrreio do JBECC- reS;erV~i esta 
surpresa para ele. Além da conferênCia geral 
que se reúne·a cada dois anos, há Uf!l Conse
lho Executivo de_ 40 paises que é, realmente, 
o órgão mais importante de comando da 
<Jnesco, nos intervalos entre as Conferências 
Gerais. Esse Conselho Executivo se reúne
duas vezes por ano e, por período de 3 ou 
4 semanas. O Brasil esteve representado, du
rante muito tempo por Paulo Carneiro e, de
pois do falecimento de Paulo Carnefro, pelo 
Professor José _Israel Vargas, eminente cien~ 
tista, que foi secretário de Gência e Tecno•
logia do Ministério da Indústria e do Comércio, 
um gtáfide físico e homem da maior categoria 
intelectl.@!, 

Os programas da Unesco, evidentemente, 
sâo definidos pelos Governos. As conferênciaS 
gerais aprovam um orçamento bianual em 
que estão contempladas as atividades da 
Unesco, djvididas em 14 grandes programas. 

_Esses 14 grandes programas em virtude 
da reforma do Plano, a médio prazo, da Ones
co, estão sendo fundidos -~m 8 _programas 
para simplificar a estrutura ela ação da Onesco. 
Entie _esses grandes programas estão a edU
cação, a ciência e tecnologia, o desenvolvi~ 
menta_ dos estudos prospectivas, a educação 
para a paz e compreensão internacional e di
reitos humanos, etc ... _[)entrq desses grandes 
programas, desenvolvem-se as aUvidades da 
Unesco, na sede e nos vários países. _ 

Vou deixar aqui com o Presidente da Comis
são de Educação três números do CorreiO 

do1BECC. -e Se Cllgi.tm Senador estiv.er inte
ressado, poderei enviar, posteriormente, um 
exemplar a_cada um. O di_scurso-do Senador 
Marco Maciel às páginas 59 do primeiro nú
mero do Co~io. -- - -

A publicação do Correia estava suspensa, 
desde 1982, mas foi restabelecida. Ao reassu-_ 
mira Presidência, em 1984, consegui recursos 
da Unesco· para restabelecer a publicação e 
pl,lbliquei o pr!nlefro número correspOndente, 
ao período de 1982 a 1987. Nesse número 
do COireio, há _um resumo do_seminário que 
fiz realizar no Rio, sobre os grandes programas 
da Unesco_ para o biênio 86/87. O Correio 
dá uma idéia das atividades da Unesco em 
geral e no Brasil. Há no 1, número-uma publi
cação da Carta da Unesco, do Estatuto do 
IBI;ÇC, de modo que há bastante informação 
para que a Comissão_ de Educação do Senado 
possa compreender o papel do lBECC e as 
atividades da UnescO no mundo e no Brasil. 
O Correio do IBECC, como disse, foi restabe
lectdo como publicação semestral. Estão aí 
o primeiro e o Sef.!Unclo semestre de 19_87. 
Os dois semestres de 1988 e_stão _na gráfica. 

O primeiro semeStre _de_ 1987, acho que 
é o viês -~ é _nordestino, paraibano, pernam
bucano, que a_~araíba é uma satrápia de Per
nambuco, a capa do Correio do IBECC é_dedi~ 
cada a Olinda, (risos)-:- Património da Huma-
nidade! _ -" _ . 

Nesse segundo número do Correio do_ 
IBECC, há uma informação sobre as ativida
des do_Brasü, na Unesco, as atividades de reati
vaçãÕ _da_ Comiss~o NaciOnal de Folclore e
um estudo do_ Embaixador _Álvaro Teixeira 
So?lres, sobre os primeiros40 "anos da Onesco. 

O segundo número do Correia do IBECC 
corresponde ao segundo semestre de 1987, 
tem, na capa, as missões Jesuíticas do Rio 
Grande do Sul - há um projeto a respeito 
- cuja restauração .está sendo feita com a 
cooperação da Unesco, e há também uma 
referência especial ao "Dia Mundial de Alfabe
liza_ção.", conler11orado, to_do_ an9, no di~ _08 
de setembr9._Em 1987_, tive oportunidade. de 
fazer nessa data, uma declaração, abrindo as 
comemorações do "Ano da Alfabetização", 
em que fazia referência exatamente ao proble
ma ao qual o Senador Melra e o Presidente 

_ Calmon referiram há poucp. 
Dizia que, apesar dos esforços empreen- _ 

didos para aumentar os efetivos escolares,_em 
todos os níveis, a taxa mundial de .analfabe
tismo que, em 1970, era 32,9% reduzida para 
apenas 30%, nos últimos 15 anos. 

Isso significa que está longe a plena realiza
ção do_ chamado direito a educação. O diréito 
a educação é um dos direitos sociais reconhe
cidos por uma resolução da ONU, de 1974. 

O número de analfabetos, em termos abso
lutos, continua aumentando, principalmente 
devido ao crescimento demográfico. Em 
1970, havia 760 milhões de analfabetos; em 
1985, o número aumentou para 889 milhões, 
e tudo indica que, se novas medidas não forem 
tomadas, esse número atingirá a casa de 1 
bilhão de analfabetos até o fim·do Século. 

No caso do Brasil, o problema é grav~ e 
dramático; segundo um estudo do Prof. Nel-
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son do Vale e Silva, possivelmer1te, chegamos 
ao ano 2000 com cerca de 22% de analfa
betos, sendo que, nas zomis-iurais, a t8xã seria 
de ·37%, ou seja, a persistir o panorama obser
vado no passado recente, até o final do século, 
teremos no Brasi1 mais de 32 milhões de anal
fabetos, comparados com o525 milhões, em 
1980. 

Isto é um cenário p-reocUPaii.te, que está 
a exigir uma atitude vigorosa de todos os brasi
leiros administradores, educadores, políticos, 
enfim, de toda a sociedade civil, preocupada 
em construir um país menos injusto e uma 
estrutura democrática mãis estável. Esse é um 
resumo das palavrãs que eu disse no "Dia 
Mundial da Alfabetização". 

O SR. MEJRA ALHO-Sr. Presidente, quan
do estávamos na campanha eleitoral, cada um 
assumia compromissos com sua gente, com 
seus eleitores, dificilmente, um político deixa 
de ir ao paJanque prometer que vai trabalhar 
pela educação; compromete-se com seus 
eleJtores. :É daro que não,perguntarei, aqW, 
como procederá um polítiCo que prometeu 
trabalhar na educação, porque estou na Co
missão de Educação, o que, para mim, é uma 
grande honra, e me preocupo muito com a 
questão do analfabetismo. Ninguém educa 
sem alfabetizar, E parece-me que os projetes 
do nosso País, com relação à alfabetização, 
ou foram parados no meio do caminho, ou 
não houve aquele interesse manifestado quan~ 
do de suas criações. Sol,],_ um homem de rádio 
vilhdo, muitos anos em uma profissão em que 
eu mantinha contato permanente com o povo.. 
Então preocupamo-nos, realmente, com esta 
questão. Como não é apenas um cidadão bra
sileiro, nem apenas um Senador, nem apenas 
um Secretário de Educação que vão resolver 
esse problema, pois ele exige uma objetivi
dade, uma prática iminente. Porque não adian
ta ficar discutindo e o povo continuar analfa
bet~ por isso, tomo a _liberdade de perguntar: 
Como está o Ministério da Educação com rela
ção à alfabetização da nossa gente? 

O SR. CL.EANTHO PAIVA LEITE- Eu pre
feriria como disse no comes:o, com a autori
zação do Sr. Presidente, SenadOr Meira Filho, 
encerrar aqui a minha exposição~ para respei
tar os limites de 20 mil)utos gUe me foram 
determinado~. Espero que a exposição do re
presentante do MinístérJo da Educaçáo seja 
satisfatória, dê resposta à pergunta que o Se
nador faz. Evitaremos, assim, uma duplicação; 
do contrário, tenho alguns dados e aJgumas 
conclusões sobretudo do relatório que foi pre-
parado peJo Instituto de Estudos Pollticos e 
Econômicos e Sociais (IEPES)l 

O SR. MEIRA FILHO- Como V. Ex' enten
der melhor. Estou aqui para ouvir. 

O SR. CL.EANTHO PAIVA LEITE- Aguor
darei a exposição do representante do Minis
tério ~ Educaçáo e, depois, se for conside
rado pertinente, citarei parágrafos do estudo 
que fizemos no Instituto de Estudos Políticos 
e Económicos e Sociais, sob a coordenação 
do Padre Ávila. A parte de educação foi de 
~utorla de "Vicente Barreto". Te"'ho alguns 

dados sobre a situação atual da educação, 
sobretudo no ensino básico. Aguardo a expo~ 
sição do Ministério da Educação, antes de en~ 
trar neste a_ssunto. 

Apenas para terminar, eu gostaria de dizer 
que, entre as· atividades da Unesco, no Brasil 
está as que estãO ·na área do Ministério da 
EducaÇão. {.lma grande parte das atividades 
da Unesco ho Brasil, são canalizadas direta· 
mente, ou através do Ministério da EducaÇão, 
ou através do Conselho Nacional de Pesquisas 
e Tecnologia- CNPq -, ou através -do Minis
tério da Cultura. Nao são todas as atividades 
da Unesco que passam--pelo lBECC. Entre· 
tanto, uma das atividades que considero iJn .. 
portante da UnesCOé a: edição, em português, 
do CorreiO da Unesco, que é uma excelente 
publicação mensal, em 32. idiomas; é editado 
todo em português, pela Fundação Getúlio 
Vargas, por contrato com o nosso instituto. 
t a edição que tem a maior circulação no 
mundo, depois dos três idiomas oficiais: fn
glês, Francês e Espanhol- a edição em Por
tuguês tem mais de 200 mil_ ~em piares cada 
ano. Tro·uxe al9uns exemplares do Corre/o dei 
anesco e queria também dizer que ele está 
sendo também enviado pelo lBECt, graças 
a um contrato que assinei com a Unesco, a 
todo5 os países africanos de língua portugue~ 
sa; todos os meses mandamos para Angola 
e, de Já,. ctisbibuem para Moçambique, GuinéM 
Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Essa é uma 
excel_ente publicação mensal da Unesco, que 
deixarei aqui também com o Senador João 
Calmon. Peço desc:ulpas pela apresentação 
um pouco tumultuada, mas tentei seguír uma 
pequem' sinopse que entrego à <:omissão. 
Quero agradecer a atenção e disponho-me 
a responder a qualquer pergunta que me for 
feita depois, de preferência, após a exposição 
do representante do Mínístério da. Educação. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Agradeço ao Professor Oeantho de Paiva Leite 
a sua excelente exposição. Antes de passar 
a palavra ao Dr. José Martins Rodrigues, Dire
tor do Serviço de Estatística do MEC, gostaria 
de registrar a presença, neste plenário, do Pro~ 
fessor Júlio Jakoko WaiselfiS:, Diretor do Insti
tuto lnteramericano de Cooperação para a 
Agricultura, órgão da Organização dos Esta
dos Americanos. 

O Dr. José Martins Rodrigues é membro 
da Cornis~o Especial de Estatistica da Edu
ca~ãO e 'Desporto do MEC, trabalha na área 
há de:t anos, passando por todas as equipes 
do Serviç-o de Estatística do Ministério da Edu~ 
cação, já tendo sido Secretário Adjunto da Se
cretaria de Informática do MEC, Diretor Téc- -
nico da Fundação Mudes, e integrante de pro
jetas I)a área da educação, tais como Gédito 
Educativo. criaÇão da FAE, representação es
b.ldantil e reformulação do sistema desportivo 
nacional. 

-Antes de dar a palavra ao Dr. José Martins 
Rodri~ue_s, gtisf:ària -também de revelar que 
nesse (l)timo enco-ntro em Paris, na sede da 
Unes<:o, consegui obter uma xerox das infor

-mações prestadas pelo Serviço de EStatística 
do MEC à Unesco referente ao ano de 1986. 

Apurei que o Anúario da Unesco de 198a s6 
se refere a dados referentes ao ano de 1985. 
No _ano de 198Q, pela primeira vez, ao que 
parece, na história do Ministério da Educaçã9, 
o Serviço de Estatítica informou à Unesco 
quais os dispêndios municipais com a educa~ 
ção em nosso País. Até então, s6 havia uma 
série de informações sobre dispêndiOs fede
rais e estaduais e total omissão sobre os dls~ 
pêndlos municipais, que são os mais modes
tos_. Os mais vultosos são os d~spêndios esta
duais. Em seguida, vêm os dispêndios federais 
e só em terceiro lugar vêm dispêndios muni
cipais. Sem. dúvida nenhUma, na área muni
cipal há razoável dispêndio, inclusive porque 
todas as capitais obviamente são municípios 
e gastam quantias significativas na área de 
enSino. 

Depois desses esclarecimentos, tenho o 
prater de passar a palavra ao Dr. José Martins 
Rodrigues para fazer a sua exposição em 15 
ou Vinte rnin~tos. Depoís os nobres ParLamen
tares poderão dirigir aos dois depoentes per~ 
guntas as que julgarem convenientes. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Srs. 
Senadores, demais autoridades presentes, nós 

Se reparamos um material visual, para que 
possa haver uma sequência mais rápida em 
termos de ~osição. Desde logo, peço des
culpas, caso não consiga terminar minha ex
posição nos 15 ou 20 minutos que são dedica~ 
dos ao asSunto, porque, na verdade: a partfr 
da convOcação da Comissão e cOm base na 
conversa c:om o Senador João Calmon, resol· 
vemos fazer uma revisão geral nas informa~ 
ções a nível de Brasil, em dispêndios públicos 
em educação da União, dos Estados e dos 
Municípios. Verificamos, a partir desta revisão 
algumas situações interessantes em reração 
aos próprios anúa_rlos e informações que 
constam na Unesco. 

Vou passar para o retroprojetor e antecipa~ 
damente, peço desculpas, porque vou passar 
por varias transparências pata poder me ater 
aos 20,mioujgs. 

O SR. MEJRA FILHO -Sr. Presidente, pode 
parecer que hoje estou querendo falar muito, 
mas é qu.e estou muito satisfeito porque _a 
reunião de hoje está bem difierente da reuniao 
anterior. Estamos com a presença marcante 
de Senadores na Comissão-de Educação. Fico 
muito feliz. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmón) -
Nosso Qrau de felicidade é semelhante. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES:.__ Srr.. 
Senadores, em primeiro lug~r, -é importante
colocar que o servíço de Estatística da Ed1,1ca~ 
r;ão e Cultura foi criado por decreto em 1956 
e apeJ!;:t_:i um novo decreto pOderá aliierar a 
sua denominação, apesar da parte cultural, 
a partir_ de 1986, na gestão do Senador Marco 
Madel, passado para responsabilidade do Mi
nist~rfo da Cultura, o Serviço Estatístico do 
Ministério da Educação fez o levantameritO 
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das estatíticas culturais até 1986. E a partir 
de 1987, o Ministério da Cultura assumiu a
responsabilidade das estatísticas cultural. É 
importante colocar que se fala muito em esta
tfstfca, mas em termos de estatística, nós con
sideramos que _os primeirqs movimentos, na 
área de informação educacional, ocorreram 
r1?J época da Independência, em 1822, através 
dbs relatórios provincia[s. 

Esses relatórios, na verdade, levantavam a 
estatistica da instrução, a partir de agentes 
do poder central, que se deslocavam ao inte
riOr e tentavam coletar essas informações, de 
forma discursiva e opinativa. Temos, inclusive, 
relatórios encontrados no arquivo do ~do 
da Bahia, através dos quais podemos verificar, 
que em 1822, se pesquisavam aS mesri1aS
Inf9rmações de hoje. Não se altera o tipo de 
informações; o que se altera é sua concei
bJação. Após isso, apenas em 1907,já no regi
me republicano começa-se a sistematizar, 
realmente, a área de informações estatísticas, 
quando tentou-se fazer um levantamento com 
a. participação das Unidades da Federação. 
Esse levantamento teve oS seus primeiros re
sultados divulgados, em 1916, em documento 
que consideramos a primeira publicação de 
informações de educação no Brasil, com uma 
defasagem de 9 anos entre a coleta e a sua 
divulgação. Na verdade este levantamento 
partiu de uma situação de absorção de um 
modismo europeu, que na época tinha bas
tante influência no Brasil. Não foi uma situação 
de atendimento às necessidades do país; foi 
uma situaç~o de modismo, tanto assim que 
foi com aplicação de recursos franceses que 
se gerou o primeiro levantamento nacional, 
na área da educação. Em termos de sistema
tização real, apenas em 1931, houve o qUe 
chamamos o marco inicial do sistema de in
formações estatísticas da educação, através 
de um convênio celebrado entre a União, os 
Estados e os Municípios, sendo que, na época, 
ainda tínhamos o Território Federal do Acre. 
Ele objetivava uniforfníZar-ã estatística nacio
naJ. A dimensão do país as diferenças regio
nais teriam que ser registradas num ónico el~
m:mto de informação estatitica. A partir desta 
decisão, foi realizado o primeiro levantamento 
nacional, com a participação das Secretarias 
Estaduais de Educação~ Levantamento esse 
executado em 1932 e divulgado apenas em 
1939. Esse é o primeiro conjunto de informa
ções com a partk:ipação efetiva das Secre
tarias de Educação dos Estados. Estou me 
reportando a isso, para poder chegar à situa
ção de hoje. O Serviço de Estatística da Edu
cação e Cultura, na denominação que tem 
hoje, foi criado em 1956, mas na verdade, 
ê oriundo de 1931. Esta é uma informação 
importante, pois a partir do Serviço de Esta
títica da Educação e Saúde, foi Cilãdo o JBGE. 
Inclusive o IBGE tem uma relação muito sim
pática com o Serviço de Estatística do Minis
tério, uma vez que se consideram ft1hos do 
Serviço de Estatística do Ministério_ da Educa
ção. E evidente que cada um seguiu o seu 
caminho. O lBGE pasSOU-a-responder pela 
estatística nacional e hoje, realmente ê um 
organismo de dimensão internacional, e o Serw 

viço de Estatística continua desempenhando 
o seu papel dentro da administração direta 
do Ministério da Educação. As demandas de 
informações _que hoje temos, em termos de 
sistema de informações da educ{'.ção criaram 
quatros linhas de atendimento de necessida
des. Uma é _o plano Diretor de Informações 
Estatísticas do ~nistério da -Educação_ PDIE. 
Este plano Diretor é elaborado para o atendi
mento das necessidades de informações das 
secretarias e órgãos do Ministério: Secretaria 
de EducaÇão Básica, de 2~ grau, de Educação 
Especial, de Educação Superior, e órgão de 
Planejamento e--execução. Secretarias e ór
gãos reunidos, determinam as necessidades 
do Ministério. O outro nível de demanda é 
a ComisSão EspeCial de EStatíSticas da Educa
ção e Desporto, colegiado do MEC e IBGE, 
que determina as necessidades de informa
ções do Sistema Estatítico Nacional, no setor 
da educação. A terceira Unha de demanda são 
as Unidades da Federação, através das Secre
tarias Estaduais de Educação. A partir da exis
tência ~e demanda ewreSSiva wn pl~o Na
cional, as suas nec~ssidade!i de informações 
passam-a cOnstar dos incjuéritos do Sistema 
Estatístico da Educação e Desporto. As infor~ 
maç§~st_ que são específicas de cada Secrew 
taria de Educação, são atendidas por questio
riáffóS-cóiilpleffiéntares a nível-de cada Esta
do, que são celebrados juntos com o questi
nário naclonaL 

A quarta fonte de demanda é constituída 
pelas entidades nacionais e Internacionais co~ 
mo: a Unesco, OEA, CECAD, IPLAN, IPEA e 
outros organismos. O Sistema E$tistico da 
Educação e DesportoS, é coordenado a nível 
naclo_r:tal pelo SEEC, órgão do Ministério da 
Educação. Este- é 6-órgâó Oficial de informa
ções_ educacionais, por delegação do IBGE, 
responsável pelo Sistema Estatitico Nacional. 
O Sistema peSqUisa todos os graus -de ensino 
através de 16_ pesquisas anuais. É importante 
ressaltar que o Serviço de Estatitica do MEC 
(SEEC) é o ónico órgão de __ Estatfstica, no País, 
que utiliza o modelo de censos anuais. O pró
prio IBGE _trabalha com censos decimais de~ 
mográficos, e de cinco em cinco_ anos com 
cenSos-·econômicos, delegando ao_Ministério 
de Educação os censos_ educacionais que são 
realizados anualmente, pesquisando todas as 
escolas do país. Isto demanda um tipo de tra
balho bastante complexo para o Ministério de 
Educação, principalmente, partindo-se do 
princípio que o repónsavel p~la atividade é 
um órgão da administração direta. 

Por iniciativa do MEC, criou-se em 1972 
núcleos de informações estatísticas em cada 
Secretaria Estadual de Educação, ·cooidena
dos tecnicamente, pelo SEEC, recebendo, 
também auxílio fmanceiro do Ministério. Em 
1982,- tínhamos a rede de coleta do !BEGE, 
participando ·do levantamento dos inquéritos 
de Educação Básica em 22 Estados. Apenas 
4 Unidades da federação tinham assumido 
a responsabilidade de coleta a nível estadual, 
que eram exatamente os Estados do Rio Gran
de do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 

Hoje, decorridos sete anos, através do de
senvolvimento de um processo de descentra-

lização apenas, no interior da Bahia, no interior 
do Rio de Janeiro e no interior do Ar:n~onas, 
há participação do JBGE na coleta de informa~ 
ções. No restante, as Secretarias de Educação 
já assumiram a responsabilidade total dos lew 
vantamentos. 

É importante ressaltar, Srs. Seria dores, uma 
questão fundamental, sobre os custos desses 
levantamentos. Por mais que se possa dimen
sionar um custo alto de manutenção do siste
ma, o governo federal participa com apenas 
8% dos custos dos levantamentos, oriundos 
dos recursos do $alário Educação - cota fede
ral. 92% dos custos do sistema são realizados 
pelos próprios Estados, através de recursos 
oriundos do Salário Educação, cota es:tadual 
e recursos próprios. -

:t;_ importante observar que esse já é um 
trabalho descentralizado, entecipando-se ao 
princípio de descentralização determinado peR 
la nova Constituição. Nos orgulhamos de de
senvolver uma atividade totalmente integrada, 
baseada nas Unidades da Federação, cabendo 
ao MEC apenas o nível de coordenação. 

Como afumei anteriormente, trabalhamoS 
no processo de censos anuais. Apenas para 
termos uma idéia, de grandeza, anualmente, 
pesquisamos a área de educação básica, atra
vés de sete inquéritos, constituindo urna par~ 
cela de cerca de quinhentos e trinta mil estabe
lecímentos. Os senhores Senadores pode
riam fazer a seguinte pergunta: Se o Brasil 
tem cerca de duzentos e vinte mil unidades 
escolares, por que quinhentos e trinta mil? 
Porque, na verdade, são dois, os momentos 
em que se vai à escola: um para fazer levanta
mento da dinâmica escolar e outro para fazer 
levantamento_ das instalações f!Slcas escola
res, com partiCipação das Secretarias de Edu
cação. 

Na área de educação superior, realizamos 
seis pesquisas, com Uma demanda de quinze 
mil fontes de informação, incluindo-se as uni
versidades, os estabelecimentos escolares, os 
departamento e cursos. No desporto, levanta
mos as associações desportivas e, na área de 
projetes especiais, cadastro de docentes .da 
educação, técnica e cadastro de docentes do_ 
ensino superior. Não apresentei nessa trans
parência, a pesquisa que realizamos sobre os 
gastos federais, estaduais e municipais em 
educação. Vou me reportar a ela com mais 
detalhes, porque provocará alterações no qua
dro de informações que são encaminhadas 
à Unesco, . - __ 

0-c:onvíte da Comissão foi para que falásse~ 
mos da relação com a U_nesco e sobre o finap_
ciamento da educação. Até 1981, a_ Unesco 
encaminhava para o lBGE os questionários 
do levantamento de infowações da área e®
cadonal. Este solicitava ao Ministério os dados_ 
de sua responsabilidade qUe eram comple
mentados pelo próprio IBGE. e devolvido à 
Unesco. 

A partir de 1985, o lBGE começou a enca
minhar os questionários para o Serviço de Es~ 
f.atística do Ministério da Educação, que os 
preenchia e devolvia exatamente com o mes
mo tipo de preenchimento. Não havia uma 
complementação em termos de informafões 
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do IBGE. A partir do ano passado, num acordo 
com o IBGE, ficou o Ministério da Educação 
responsável por gerar todas as informações 
do questionário da Unesco. Na verdade, a rela~ 
ção, hoje, do SEEC Com a Onesco é- direta. 
Recebemos os questionários, os preenche
mos e os devolvemos, inclusive, sem a partici
pação do próprio escritório da Unesco, em 
Brasília, e sem participação do próprio IBGE. 

Para que possamos entender a parte de fi
nanciamento, tomamos a liberdade de trazer, 
para oS Srs. Senadores, a atual pirâmide edu
cacional do País, que retrata a ~olução do 
sistema escolar nadonal, no período 77/88, 
considerando todos os graus de ensino. Hoje 
a pirâmide educacional que, inclusive, está na 
publicação do Senador João calmon, atua1i
zada, mostra que de cada 100 alunos que 
entram na primeira sérfe do 1 ~ grau, apenas 
~8 chegam na 8• série; ingressam 20 na pri
meira série do 29 grau onde apenas 12 con
cluem a 3• série e destes 7 são inseridos no 
ensino superior. ESta. é a· atual pirâmide de 
fluxo escolar do País. 

A cada 100 alunos na primeira série do 1 ~ 
grau, apenas sete chegam no ensino superior. 

Na verdàde, e~ fotografi~ d~ducação vi
sualiza a situação do País. E mostra com clare
za o problema sério da evasão -da 1' série para 
a 2• série no 19 grau, em que cerca de 50% 
dos alunos são evadidos. 

O SR. SENADOR AFONSO SANCHO -
Mas isto é bom ou ruim? 

O SR. JOSÉ: MARTINS RODRIGUES - Isto 
é muito ruim. Não se coloca aqui que os 100 
alunos ~everiam chegar ao ensino superior, 
o que seiia importante, seria uma melhor dis
tribuição em termos proporclonats. A base da 
pirâmide devia ser alargada a partir da 2~ série, 
propiciando uma maior retenção dos alunos_ 
nas séries seguintes. 

O SR SENADOR JOÃO MENEZES -Por
que aumenta de 18 na última série do 1 ~ grau, 
para 20, na 4' série do 2? grau em vez de 
diminuir. 

O SR JOSÉ: MARTINS RODRIGUES- Por
que_ há ingresso no 29 grau, de alunos que, 
conduirarn o 19 grau, em anos anteriores e 
retomaram ao 29 grau, soh"!ando-se aos con

, cluintes da a~ série e [epetentes da 1 ~ série 
do 211 grau. Outro responsável por este aumen
to, é a parcela de alunos de supletivo de 111 
grau que acaba gerando uma nova demanda 
para o 29 grau regular. 

Agora, entramos. especificamente, no pro
blema de fmandamento da Educação. Na reu
nião com o Senador João Calmam levantou
se as divergências de informações constantes 
nos anuários da Unesco, sendo que a de 1988 
é o elemento principal da nossa exposição. 
Em primeito lugar, realizamos um pequeno 
levantamento de alguns pafses que deveriam 
ter um certo significado, em relação a educa
ção, para efeito de comparação dos dados 
que são apresentados nos anuários da Unes
co. Analisando a série ele informações de 1980 
a 1985, que é a úJtima informação do anuáriÕ 
de 1988, os Srs. Senadores devem reparar 

que em países como Canadá, Estados Unidos, 
Inglaterra e União Soviética, os dados são alte
rados a cada anuário, apesar de se referirem 
aQ m~smo M9· No anuário 4e 1986 com rela~ 
ção aó Can~dá tínhamos 7,7% -do Produto 
Nacional Bruto, aplicado em educação erri 
1980. No anuário de 1987 o mesmo dado 
já aparece com 7,7% e no de 1988, aparece 
com 7,4%. Os Srs. podem verificar que há 
devergência de informações dos vários párses 
e inclusive do Brasil e isto é explicado segundo 
a Unesco, porque, o levantamento do Produto 
Nacional Bruto não é baseado na informação 
de cada país mas através de informações do 
Banco mundial. O Banco Mundial a cada ano 
atualiza Os seus relatórios, inclusive em relação 
a anos anteriores, alterando assim, os jndkes 
da porcentagem do Produto Nacional Bru_tQ 
aplicado em educação. 

O SR. SENADOR JÓÃO CAlAON ~ Se 
eu ouvi bem,_ quem fornece à Unesco os da
dos, sobre o Produto Nacional Bruto do 6rasil 
é o Banco Mundial e não o Qoyemo do Bra~il? 

O SR. JOSÉ: MARTINS RODRIGUES - É: 
o Banco Mundial, apenas no ano de 1983, 
é que apatecia no questionário da Unesco, 
a solicitação dos dados sobre o PIB e nãQ 
do PNB. _Como não existe nos questionários 
da Uesco o levantamento de PNB nós não 
o informamos. A Unesco_ re_tirÇJ; dos balanços 
do Banco Mundial o Produto Nacional Bruto 
dos -vários países. 

0 SR. SENADOR MEIRA FILHO -Isso tro
cado em. miúdos quer dize"r qUe' Ô pêssoal, 
lá de fora, sabe mais a nosso respeito do que 
nós. 

ciSR. SENADOR JOÃO CALMOI'I- Hâ 
outro detalhe grave: No Anuário da Unesco 
há 34 paíSes que não informaram qua1 o seu 
Produto Nacional Bruto, O Brasil também não 
forneceu esses dados. O Banco Mundial é que 
informou à Unesco qual o PNB do Brasil! 

O SR SENADOR MEIRA FILHO - E es$as 
informações, às vezes, são ocultadas como 
o caso da Amazônia. 

O SR. JOSÉ: MARTINS RODRIGUES - O 
Senador está. com o Anuário da (Jnesco e na 
página 46 eles dizem, textualmente, que as 
informações são coletadas através dos balan-
ços do Banco Mundial. . 

N6s, hoje, em 1989 teríamos um contin
gente, em termos de número de alunqs_, cerca 
de 36 mllhões e 340 mil alunos, no pré, no 
primeiro grau, no segundo grau, no superior, 
na _educaçª-º- especial, não incluindo a área 
de supletivo. Fizemos_ um__levantamento e na. 
verdade, ein relação à popul~ção da faixa etá
ria que normalmente estaria na escola, de 5 
a 29 anoS, estaríamos atendendo a 49 por 
cento dessa população no Brasil. Portanto, 
49% das pessoas entre 5 e 29 anos, seriam, 
hoje alunos do sistema educacional. 

Es:s:e_núm~ro grandioso, de 36 milhões de 
alunos, é rilaior, segundo dadõs, -iii.Clusive, do
próprio Anuário da Unesco, do que a popu
lação de 177 países do mundo. Apenas 26 

países do mundo têm número de habitantes 
maior do que o número_ de alunos do Brasil. 

O'número de alühos do Brasil é superior 
~-Q número de habitante$ de 177 países do 
rnundo, ou, com base nos __ levanta.meritos do 
YearbÕok da Unesco, ~87 por cento dos países 
do mundo têm uma população geral inferior 
ao número de alunos brasileiros. Isso é impor
tante para sentirmos a inagnitude, em termos 
de País em que trabalhamos. 

O SR. SENADOR AFONSO SANCffO '-. 
Uma indagação. Qual é o quadro da faixa de 
7 a 14 anos da população que está estudando? 
Qual seria o correto? -- -

ÜSR. JOSÉ: MARTINS RODRlcKIES -O 
coiTeto, baseando-se ãpena-s no sentido obri
gatório da COnStituirlte, -seria-apenas -de 7 a 
14 anos. Não trouxemos a informação, porque 
nos preparamos, de acordo com o conceito 
para referendar sobre gastos públicos em edu
cação. A informação que temos é qu~ 86 por 
cento dess_a_ faixa estaria sendo atendida pelo 
sistema eduCacional brasileiro. 

Nós temos disponível no MEC esse tipO-de-
informação, ·e ·ar, peço, inclusive, publicamen
te, desculpas, pois em termos de Ministério 
da Educação, somos devedores da_ Comissão 
de Educação do Senado_~ çla_ Comissão de 
Educação da Câmara, porque temos cadas
tros de usuários a_ que repassamos todas as 
informações à nledida em que elas vão saindo, 
e eu, surpreendentemente, fui verificar o nOsso 
cadastro e as Coinissões de Ed1.1cação da Câ· 
mara e do Senado não aparecem como usuá
rios dessas informações.~ Já solicitei a r_elação 
dos Srs. Senad_ofes e dos Srs. Qeputados daS 
Comissões- de Edu~ção do_ Congresso Nã
cional para seiem incluídaS no Cadastro de 
Usuários, possibilitando o recebimento siste
mático das infor_maçõ.es _que são geradas p~Jo 
SEEC. . 

Foi realizado um estudo ~_bre a despesa 
pública em educação de 1983 a 1987, em 
valores correntes, verificando-se que a parti.ci
pação da União, dos EStados e dos Municípios 
se comportou da seguinte forma: em 1983, 
a participação da União era 41 por cento, 42% 
em 1984 e a partir de 1985 se estabilizou 
em 43%; os Estados tiveram uma participação 
de 47% em ·1983, 48% em 1984 e se eStabili· 
zando em 44% 8 partir de 1985; os mu"OidpiOS 
Ii)r~Sua- vez effi 19S:f"üveram 12% dos recur· 
ses aplicados em Educaçã_o, diminuindo para 
1 O% em 1964 e atiÓgi:r1do_o_ patãmar dos 13% 
a partir de 1985~-

Essa participação, considera a despesa glo
bal do País em ed_ucação dividiç;la pelas três 
esferas adminlstratfvas. Hoje há um equilíbrio 
entre _a participação da União e a do Estado. 

A participação da União se equilibra coro_ 
a do Estado, como V. E'.# verão em seguida, 
por causa do ensino super!or. Porque, consi
derando-se o primeiro grau, a participação do 
EstadO é mUito maior. - ·-

O SR PRESIDENTE. (João Calm'on) - Es
se aumento entre 1986 e 1987 da despesa 
da União decorreu de quê? 
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O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -As 
tabelas apresentadas estão em valores corren~ 
tes, porque procuramos trabalhar em percen· 
tuais, P,Ort.anto, os valores não estão deflacio
nados. Apenas procuramos verificar, a partir 
do total da despesa pública em educação no 
Pais, qual a participação de cada esfera admi
nistrativa. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -
Agora_ seria desejável que essas informações 
fossem convertidas em dólares, porque o cru
zado pouco significa. Temos, em 1986, 76 
bilhões, depois 283. Entretanto, não houve _au
mento real. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Na 
verdade, esta é .wna questão que, inclusive, 
eu ia reservar parti o final. Os levantamentos 
da área financeira hoje, em nosso País, são 
dificuldades a partir das transformações da 
moeda. Nós realizamos levantamentos a nível 
de prefeitura: No momento em que temos 
cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cada alteraM 
ção gera sérios problemas de apuração, por
que as pessoas que preenchem os questio
nários, estão acumu1ando três zeros, ou estão 
retirando três zeros. Quer dizer, a transforma
ção freqüente da moeda prejudica o nível de 
informações em qualquer área de pesquisa 
que envolva recursos financeiros. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Mas 
não seria desejável essa conversão para dólar 
de agora por diante. Impõem-se a mudança 
da sistemática que está sendo adotada atê 
agora. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - O 
que se usa normalmente é defladonar os valo
res e convertê-los para os preços de hoje, o 
que também é discutível. Nós começamos a 
fazer esse trabalho 'e paramos. Porque, depen
dendo das fontes de informação, se é IGP, 
se é inflação, se ê OTN, se é Fundação Getúlio 
Vargas, se é IBGE, a· cada momento encon
tram-se diferentes parâmetros de compara
ção. Nós evitamos fazer o deflacionamento 
dos recursos, jUstamente para não termos in
formações distorcidas. Procuramos apenas 
utilizar a informaçáo da época e trabalhamos· 
a nfvel percentual. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Eu 
tenho um comentário em relação aos percen
tllais. Creio que esSe quadro não reflete a reali
dade. Será mera coincidência? Em 1985, 
1986, 1987 na Uniao, repete-se o mesmo per
centual, 43%. Em relação aos Estados, hão 
varia o percentual: 44%,44%,44%. Em rela
ção aos municípios, 13%, 13%, 13%. 

o SR. JOSÉ MARTINS RODRIGQES- Es
sas informações siio do Orçamento do TesouM 
ro, dos BalançO;S Gerais dos Estados encami-. 
nhados ao MinistériO da Fazenda, e dos Balan
ços dos .Municípios, que, através dq convênio 
do Tribunal de Contas da União e Ministério 
da Faienda, são pubHcadas anualmente. 

.. o SR. PRESIDENTE (João Calmon) - É 
inverossím.iJ. E(juivale a acertar na Loto, "por
que é mujta coincidência que em três diferen-

tes áreas, União, Estados e Municípios, o per
centual seja o mesmo em 1985, 1986 e 1987. 
Alguma coisa está errada. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGQES- Se 
V. Ex.i verificar, nos a.nos de 1983 e 1984, 
a diferença tambéni. ·é muito pequena, caben
do ob_seJVar a utilização de arrendondamentos 
com duas casas percentuais. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)-Refi
ro-me ao ano de 1985. É coincidência. Os 
mesmos percentuais nos três níveis, federal, 
estadual e municipal. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGQES - Es
sa.S informações nós temos detalhadas por 
Estados e Municípios. Todas elas são oriundas 
dos Balanços. No caso da União, incluúnos 
a parte de administração indireta dO Ministério 
da Educação, do qual nós temos .controle. 

Dessa participação, nós temos e trouxemos, 
inclusive quanto foi aplicado no 1~ grau, no_ 
z~ _gril:u e no 39 grau. . 

O SR. JOÃO MENEZES - Foi aplicado 
esse total ou não? 

OSR.JOSÉMARTINSRODRIGUES-Este 
quadro, sobre o qual não vou entrar eJ:Tl ·deta
lhes, porque temos uma forma mais reduzida, 
demonstrando a despesa realizada pela União, 
levando em consideração os principais pro
gramas educadonais. Tais como:.1~ grau, 29 

gra~, que trabalhamos com maior ênfase, en
sino superior, supletivo, educação física e des
porto, assistência ao educando e· educação 
especial. São a base do trabalho do Ministério 
da Educação. Nós troux_emos, inc!usive, a re~a
ção de despesa desses programas no Minis
tério da Educação. 

Em termos da despesa total, em 1983, na 
área do ]9 grau, foram aplicados 30,2% da 
despe~. da União. E no ensino superior, 
35,1% .. 0 comportamento a nível d,e 1984 a 
1986, foi 32,5%, 35,2% e 44,1%. Hâ um cres
cimento da participação da União no conjunto 
de despesas a nível de 19 grau e há um de_crés
dmo ·em relil:ção ao ensino superior que no 
mesmô período obteve os seguintes percen
tuais: 32,8% , 31,3% e 26,1%. IssO a nível da 
União como um todo, não refletindo o extrato 
do Ministério da Educaçáo. Aí a situação ê 
invertida, sendo o maior percentual aplicado 
no ensino superior. · 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon),- Sr. 
Martins Rodrigues.· o que consta em relação 
ao ensmo superior, 35,1%, em 1983,32,8% 
em 1984,31,3% em 1~85 e 26,1% em 1986, 
entra em conflito com tudo o que se sabe 
(os percentuais do Orçamento do MEC para 
o 3'? grau variam entre 58% e 70% ). 

o SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES -A 
rúvel de Orçamento da União, é este o resul
tado. A nível. do Orçamento específico do MEC, · 
vou mostrar o resultado mais adiante. O que 
se discute hoje é o problema dos 50% para 
a educação básica a nível das várias esferas 
administrativas. Nós apresentaremos um qua
dro-resUmo mostrando, por esfera adminis
trativa, o comportamento a nível de programa. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO- O que· 
significa neste quadro- "outros progfamas"? 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- In
-cluem us Programas de: sistemas de informa
ções; programaS integrados; política e:rter"lor; 
saúde, entre outros. São programas que têm 
pequenas parcelas aplicadas à. Educação. 

O SR. SENADOR MEIRA FllHO=- Por que . 
não aparec::. alfabetiz~ç~o neste quadro? 

OSR.JOSÉMARTINSRODRIGUES-Não 
há um programa específico de alfabetização, 
com significado orçamentário. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -·E 
a Fundação Educar com o percentual do Im· 
posto de Renda das empresas? Isso é dinheiro 
público, também, obviamente, não é? Em vez 
de recolher 100% do seu Imposto d'"e Renda, 
recblhem, di garrias, 97%. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGQES- Na 
despesa realizada pelo MEC riOS incluúnos a 
parte das entidades de administr~ção indir~ta 
com recursos próprios, inclusive a Fundação 
Educar. 
- Neste gráfiCo PodemOS verificar o nível ·de 

participação dos principais programas educa~ 
cionais no OrçamentO da União. !sso, volto 
a afirmar, é retirado dos balanços da União. 
:.::u entendo o que o Senador queria d~er: sobre 
o prOblema dosrecurso_sdestinados ao Ensi
no Superior com relação aos da.. Educação 
Básica. é: evidente que, se incluirmos nos re
cursos do Ensino·Superior, os dispendidos· 
com Oência e TectJ.ol6gia, ã-relaçãq se altera. 
Partindo do principio de qUe os recursos de 
Ciência e Tecnologia, são aplicados pratica
mente na totalidade, no tercelro grau. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Há 
informações de que o Ensino superior, mes
mo incluindo-se Ciência e Tecnologia, absor~ 
ve entre.. 70. e 80% dos recursoS do .MEC. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- ES
se não ê do MEC.~ O .do MEC eu vou apre
sentar. Esse é déi União, envolvendo todos os 
Ministérios: Ministério do TrabaJbo, Ministério 
do Exército, Ministério do Interior, Ministédo 
das Relações Exteriores, enfim, todas as apli
cações da União, em Ed~cação. Evidente
mente, o maior percentu~ é o do Ministério 
da Educação. 

Na questão dos récu1sos ao f\1EC, prepara
mos um quadro idêntico ao da União para 
ser apresentado aos senhores. 

Em termoS-de União, o c.omt>OJ;tamento a 
nível de 19 grau, 29 9rau, Superior e outros, . 
foi o apresentado neste gráfico. Estava haven
do um crescimento da despesa com o J9 grau, 
a partir de 1983, verificando-se em 1986, .a 
maior participàção da despesa de '19 gra.u na 
Uniáo. Houve" uma queda, em 1987, 'Cievido 
ao crescimento relativo do Ensino superior; 
E apesar de não ser a minha áre~- acredito 
que ·esta queda de recursos aplicados no 1 o 

grau e o crescimento no Superior, ein 1987, 
modificando a tendência do período 
198,3/1986, seria em função da isonomia con~ 
cedida às universidades. Isso gerou um au-
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menta de_ despesas na área do Ensino Supe
rior. 

Esse é .o comportamento, em termos de 
recursos totais da União. Não são recursos 
do Ministério da Educação. São recursos do 
Ministério da Educação e demais Ministérios. 

A nível da despesa estadual, a distribuição 
dos recursos aplicados nos principais progra
mas se comporta de forma diferente da União. 

O SR SENADOR JOÃO MENELES -!'los 
outros programas estão incluídas as escolas 
profiSSionais e escolas industriais? Oride elas 
estão incluídas? O Serihor tem algum percen
tual... 

O~R JOSÉ: MARTII'lS RODRIGUES- Es
colas profissionais e industriais mantidas pelo 
Pod_er Público? Ou Escolas mantidas pela ini
ciativa privada tais como: Senai e Sesc? 

O SR SENADOR JOÃO MENEZEs- Pelo-
Poder Público. 

O SR. JOSÉ: MARTINS RODRIGUES- Pe
lo Poder Público, na verdade, as escolas téçni
cas estão no programa de _ensino de 2~ grau. 
Em outros programas estão incluídos basica
mente Supletivo, Educaçao Especial, Assis
tência ao Educando, Educação Física e Des
portos. Eles tiveram que ser incluídos em ou
tros. neste gráfico, porque em termos percen
tuais tem pouco significado. Por exemplo, na 
área do Supletivo e na área de Educação Es
pecial as aplicações foram em 1987 respecti
vamente 0,2% e 0.1%. 

O SR. SENADOR JOÃO MENEZES- O 
Senhor tem um percentual das escolas profis
sionais e industriais, dentro do program_a de 
ensino de 29 grau? - · 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Na 
despesa da União, não. ExiSte o detalhamento 
a rúvel de programa e a nível de subprograma. 
Um dos subprograma~ refere-se ao Ensino 
Técnico de maneira geral. Na despesa esta
dual a distribuição percentual dos recursos 
aplicados nos principais programas educacio
nais tem um comportamento bastante_ defini
do. O ensino de 1e grau, realmente, é o_.carro
chefe. Os índices de aplicação de fecursos 
no Ensino de 19graunosanosde 1984,1985 
e 1986 foram respectivamente 59,7%, 56,4% 
e 58,2%. E, no Ensino de 2o/ grau os valores 
foram: 8,6%, 9,9% e 8,7%. Nõ Ensino superior 
no mesmo período o índice de aplicação foi 
de9,2%, 9,4% e 10,2%. O aumento registrado 
é determinado pelo Estado de São Paulo, por 
causa das três Universidades Estaduais: USP, 
UNICAMP e UNESP. 

O SR. PRESIDENTE (João Calinon) - E, 
agora, são quatro. Está sendo criada a Univer
sidade Tecnológica. 

O SR. JOSE MARTINS RODRIClQES- É: . 
importante a participação do Ensino Supletivo _ 
e da Educação Especial no orçamento do_~ 
Estados. Em termos percentuais, ela é maior 
do que a participação da União. Há um desca
so muito grande da União com relação aos 
recwsos aplicados na Educaçao Especial e 
Ensino Supletivo. Se compararmos a ·apUca
çâo de recursos da União e dos Estados no 

Ensino de 19 e ~ graus, nO arlo de 1 986,_ 
temos o seguinte quadro= União 49,~%, Es~
dos 66,9%T E, no E"risÚlÕ. süPériOr: União 
26,1%, Estados 10,2%. Ressaltemos a obser
vação já mencionada, que em -1987 houve 
na esfera Federal uma significativa alteração 
na relação da distribuição de recursos entre 
o Ensino de 19 e-2ii-Qrãiis _e o Ensino SUperior, 
isto é, 43,6% e 30,6%-

Agora; chegamos à parte que o s_enad<?r 
estava aguardando, a parte do MEC Na_despe~ 
sa do MEC_ foram induídás oS recursos do 
Tesouro e QUtras _fontes: -eStas- ÕutraS fontes 
são rec;ursos próprlos das entidades indire_tas 
do_MEC, éomo a Fund-ação Educar, FAE. FN~ 
bE e_ Colégfo Pedro D. Aqui apresentamos o~ 
percentuais de despesas_do MECcóm ~ prin
cipais programas, que_demonstram uma mu
dança significativa em relação à distribuição 
·percentual nos mesmos programas com rela
çãO _à despesa global da União. 

Analisa_n_do período 83/87, a despesa do 
MEC com o Ensino de 19 grau em 1983 era 
de 31,3% e com o Ensino Superior 49,9% __ 
Em 87. respectivamente 30,8% e50,9%. 

No periodo de 1983 a 1986 foi.verificã.do 
um crescimento da despesa com o Ensino 
de 1 ~ grau nos seguintes valores respectiva
mente: 31,3%, 33,7%, 33,9% e 41,4%. No 
Ei!S-ino superior, no mesmo período, verifico~
se a seguinte evolução: 49,9%, 48,8% 45.7% 
e 42;9%. Os -dados Comprovam que em 1986, 
o Ensino de }9 grau e o Ensino Superior Che
garam à situação de quase equjlíbdo no total 
dadespesa:41,4% e42,9%.Em 1986,houve 
um aumento sub$mcial no 19 grau. Acredito 
_que este fatp Ocorrido na gestão do Senador 
Marco_ -Maciel parece ter sido conseqüência 
do Programa de EducaçãO Pãra fodos, em 
que houve uma tentativa de injeção de recur~ 
sos na área do Ensino de 19 grau. Em 1987, 
evoluirrtos, praticamente, aos valores de 1983, 
isto é, o Ensino de 19 grau atinQiu 30,8% e 
o Ensrrio Superior 50,9%, 

O SR. SENADOR MEIRA FILHO- Eu, co
mo Senador pelo mstrito f'edera(te~o rece:
bido várias.pessoaS rio meu gabinete, que es
tão me levando denúncias muito graves com 
relação _à_ ~undação Educar. É evidente que, 
à piilneira vista, não se pode fazer um julga.
mento, enquanto não apurar ·essas irregula
ridades. 

Eu perguntaria ao senhor, não sei se poderia 
me informar, aqui e agora, perante esse breve 
acordo, como é que está a situação de Educar 
no Distrito Federal? Está boa, ruim, está péssi
ma, parou, continua, como é que está? 

-O SR. JO'SÉ fo\ART!NS RODRIGUES- A 
Fundação Educar já teve uma relativa impor~ 
tâncía dentro do Ministério· da Educação. 
1990, será o Ario Internacional da A1fabeti
zação e os primeiros 1 O anos- a Década da 
Alfabetitação. Realmente, a única coisa que 
posso informar-lhe, que hoje, em termÇ>s de 
Fundação Educar, não vejo uma participação 
tão efeliva quanto na época do início do movi
mento de alfabetização. 

O SR. SENADOR MElRA FILHO -Tenho 
recebido as mais graves denúncias. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES'--- DO: 
-núndas sobre as atividades da Fundação Edu-' 
car; ·não- teiihO C:Oridições de re_sponder, 

O gráfico hlidãTQue assustOU o noSso i'!esi
dente da Comissão em relação a apUcaçilo 
de -reCUrsos Oo -EnSinO SUperior, se altera 
quando analisamos a despesa do MEC,- que 
confirma a afirmativa do Senador João Clll
mon. 

Dentro do orçamerito do-Ministério da Edu
_caçãõ o Ensino suPerior é o carro-chefe. 

Apenas no anó-de 1986, hOuve uma peq-Ue
na subida nos recursos destinados ao Ensino 
de 19 grau, _ _mas foi passageira, em função 
de uma decisão da administração da Educa
ção naquele r:nomento. Mas infelizmente, em 
1987 nós chegamos a ponto extremo na rela
ção da despesa do Ensino d~.l9 wau versus 
o Ensino SuperiOr, 3ó,8% e 50,9% ~ 

De 1988, não temos ainda os dados defini
tiVOs; porque _d~pe~~e~Õs de u'!la _ sêrie d.e 
cruzamento de infPrmaçõe_s, _dentro do balan· 
Çq geral da União; 

o SR SENADoR ME!RAOFIIi!O-A Ftiil
dação Educar está diretamente subordfotJda 
ao Ministério da Educação? 

O SR JOSÉ: MARTINS RODRIGUES'---É 
uma entidade vinculada ao Ministério da Ed_u
CaÇão, faz Parte da administração indireta do 
Ministério da Educaç_ão. 

O SR. SENADOR MEIRA FILHO- Qual a 
participação do Distrito Federal na Fundação 
Educar, na área governamental? Não existe 
nenhum convênio enfie o_ DF e o MiniSierio 
da Educação? 

O SR. JOSÉ: MARTINS ROóRIGUES
Normalmente a Fundação Ed_ucar trab~a 

a: nível de COnvênio. _ _ ~--~--~---
Em terrrios gerais_ a pãrticipação da Gníào, 

Est?ldos e Municípios, apesar do questiona
mento do Senador J_oão Calmon, de qUe_ Os 
valores, para os anos de 85, 86 e 87, fotam 
iguais: 43%,44% e 13%; o quadro que apre
sentarei a seguir, demOnstra que desde 1980; 
já_ estava ~contecendo essa proporção._ Em 
1970, a participação dos Estados era 61%, 
na despesa pública em educação; ã União 
com 28% e o munidpio com 1 f%. Em 1g75 
houve uma diminuição da parti~lp_ação dos 
E.stãdoSParã-58% e um ére'Scimento pequeno 
da União para 20%. Em 1980 cOmeçou a 
haver um c_erto equilíbrio na participação dos 
Estados e da União, na despesa pública com 
educação como ·um todo. Houve um decrés
cimo significativo da aplicação dos Estados 
e um crescímento da aplicação da União,_res
pectivamente, 45% e 42% .Isso se deve talvez, 
ao problema da conc;e:ntração de recursos da 
União, que são repassados para os Estãdos 
e registrados como recursos federais, apes_ar 
de serem aplicados no próprio Estado. _ 

Em relação à posição do Brasil no contexto 
mundial, discute-se muito, o problema da des
pesa pública em relação ao PIB (Produto Inter
no Bruto.) Na verdade, nós fizemos todo o 
levantamento pelo PIB, e temos_para mostrar, 
mas-preferimOs analiscir a-cteSpesa em relação 
ao PNB (Produto Nacion'al Bruto), porqul! a. . 



4826 Sébado 16 DIÁRIO 00 é:ONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1989 

Unesco o utiliza nas suas comparações a nfvel 
internacional. 

O Produto Nacional Bruto é obtido da dife
rença entre o PIB e os rendimentos liquidas 
encaminhados ao exterior sendo portanto me
nor que o PIB. Para efeitO" de estudo utilizamos 
oS dois, na comparação dos níveis de particiM 
pação das três esferas administrativas na aná.:. 
lise da partidpação da despesa com educação 
no Produto Nacional Bruto, nas três esferas 
no períOdo 1983 a 1987 altera os dados apre
sentados nos anuários da Onesco. 

Em relação ao PNB a aplícação em educa
ção foi de 3,4% em 83; 3,2%- em 84; 3,9% 
em 85; 4,8% em 86 e 5,3% em 87. No Stactis
tical Yearbook da Unesco, de 
1988, consta 3,3% em 85. Analisando a parti
cipação da União, Estados e Munidplos, verifi
camos que a União, em relação ao Pro_duto 
Nacional Bruto, na d_espesa com educação, 
vem apresentando um crescimento equiva
lente ao dos Estados. Esta informação sobre 
a participação no PNB guarda coerência em 
relação aos dados apresentados sobre o total 
da despesa pública em educação. 

A participação da União na Despesa Pública 
em Educação em relação ao PNB em 1983 
era de 1,4% passando para 2,3% em 87; a 
dos Estados passa de 1,6% em 83 pará 2,3% 
em '87 e a dos Municípios de 0,4% "em 83 
para 0,7% em 87. Portanto a nível global, con
siderando as 3 esferas, registramos um cresci
mento no período 83L87 de 55,9%. Sendo 
que a evolução em-cada esfera administrativa 
foi a seguinte: União 64%, Estados 44% e 
Municípios 75% 

Analisando a série de 70 a 85, -de cinco 
em cinco anos, o percentual de aplicação, em 
relação ao PNB, evoluiu de 2,9% -em 1970 
e 1975 para 3,5% em 1980, 3,9% em 1985. 
Observem que há um crescimento lento, mas 
esse crescfmento existe. Os dados a partir de 
1985, parecem refletir os efeitos da Emenda 
Calmon. 

A evolução de 83 para 87, se comportou 
da forma que apresentarei a seguir. O gráfico 
demonstra que está realmente ocorrendo um 
crescimento - uma maior participação da 
despesa pública, em relação ao Produto Na
cional Bruto. Se usarmos como base fixa o 
ano de 1983, obtemos uma taxa de cresci
mentO, de 83 para 87, igual a 55,9%. Se utili
zarmos base móvel, isto é, ano a ano, obtemos, 
de 83 para 84, um deC:iéscimo de 5,8%; de 
84 para 85, um aumento de 21,9%; de 85 
para 86, um aumento de- 23~ 1% é, de 86 para 
87, wn crescimento de 10,4%. Apesar da taxa 
de crescimento anual ter diminuído, continua 
crescendo a despesa pública em educação 
em relação ao Produto Nacional Bruto. 

o·sR. PRESIOENTE (Senador _João Cal
mon) - O aumento deve ter se acentuado · 
muito mais em 88 e 89, porque, em 89, pela 
primeira vez, o orçamênto do MEC é o maior 
da República e representa mais Ctinheiro do 
que o Orçamento do MiniStério dos Trans
portes, que sempre foi o número l, e o Minis
tério do Exército somados. O awnento mais 
significaqvo deve aparecer no orçamento de · 

1989, qUe Obviamente ainda está em curso. ços detalhados. o que impedia o conhecimen-
Esse aumento inais Significativo aparecerá no to dos gastos em educação a nlvel de progra-
levantamento de 1989. Os dados enviados à mas. Isto ê importante, Srs._ Senadores. Oitenta 
Unesco foram muito dEtfasados, pois se refe- e sete por cento dos Municípios brasileiros 
rem ao "'no· de 198.5_. Só ~Qora o Ministério não são obrigados a elaborar seus balanços 
da Educação está mandando ou já mandou, com detalhamento dos gastos em educação, 
há poucas semanas, os dados referentes a apenas os municípios com mais de 50 mil 
1986. A defasagem é grande: são quatro anos, habitantes. Por este motivo nós partimos Para 
de 85 para 89. urna Pesquisa especial que abrange todo esse 

0 SR JOSÉ MARTINS RODRIGUES_ Srs, universo, a partir dos dados de 86. Na pesquisa 
Senadores antés.de apresentar a poslÇão do de87,jáverifiçarnosqueocorreumadiferença 
Brasil em relaçã_o aos demais países, mostra- nos valores apurados. 
remos uma situação.que interessa diretainen- Nos dados do Ministério da Fazerida, repre-
te ao Senador João Calmon e a Coinissão sentam a aplicação em educação dos muni~ 

cípios no valor de 22 milhões de cruzados 
de Educação_ em _especial, que é a relação novos. No nosso levantamento realizado diTe-
entre a despesa e a receita arrecadada prevista 
na Constituição deJ57,-em que a União deveria tamente nas Prefeituras, na totalidade dos mu~ 
aplicar 13% e os EstadOs e Municípios 25%. nicípios, esse valor passa para 27 milhões de 

cruzados novos. É: um acréscimo ·de cerca No levantamento r_ealizado, verificamos que 
em 1986-a União efetivamente aplicou 13,5% de quase 23%, que tem significado, quando 
em relação à receita arrecadada. Os EstadOs se faz relação com o PNB. 
21,3%, e oS Municípios 22,3%. Cõmo dado Srs. Sen;:1dofes, apesar do tempo já gasto 
adicional do total da receita arrecadada nas nesta esposição é importante analisarmos o 

três esferas administrativas, 17,1% foi aplicado ~~~~~~aT~~J~~:~I:r ~~~~ ~r~~ne= 
·em ·educação. não sei inclusive se utilizamos o parâmetro 

6 SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Por- usado pelo Se:riãdo.fJOão Calmon na-sua anã-
tanto os EStados e Municípios não cli.ffii)riram lise. Otilizando-se os gastos pUblicas com edu-
a Constituição. caçãO de 85, versus o _PNB de 85, a nível 

0 SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES _ de informação do Anuário da Unesco, teria-
- _ . mos 93 pafses para comparação:O Brasil com 

Exã.to. Não cum~;>nram. ~avês destes gr~- 3,3% ocuparia a 69• posição. Se considerar-
cos podemos v:nficar mws ~ara~ente a ap~- mos os países que apresentaram os gastos 
~çao em rel~çao ao deterrnmadõ pela Consti-· -públicos com educação de 85 ou as despesas 
tu1ção. A ~nião cumpriu os ~J%; os Estados de custeio de 85 estaríamos comparando 99 
em relaçao ao~ ~?~ • aphcarc:m apena~ países. Utilizando o percentual publicado no 
21,13% eosMumclp!osc;:;omrelaçaoaos25%, Stactistical Yearbook, 3,3% para o Brasil, este 
aplicaram apen?Js 2.2.3_%. r:o ano de 198? há ocuparia a 74• posição, mas, se utilizarmos 
~-fato bastante s1gmficativo com relaçao à 0 índice 3,9%, recalculado pelo seivlço de Es-
Umao,queapll~u 17,6%.1stoti~0~fr~aque tatística, incluindo os gastos municipais nos 
o que está. previsto na Cons. UIÇ o e 88, recursos públicos aplicados à Educação, o 
que detemuna 18%, deve efetivamente oco r- Brasil ocuparia a 60• posição. Utilizando um 
rer. outro parâmetro, que seriam os gastOs públi-

0 SR. PRESIDENTE (João Calmoi1) - O cos ou as despesas de custeio versus o Produ-
SeMÇ:OdeEstatistlcadoMECsóenviOudados to Nacional Bruto de 83, 84 ou 85, isto é, 
à Unesco sobre dispêndios municipais, refe- se O País ihforrrii::iu apenas 83, nós incluímos 
rent~s ao_ano de 85. este valor, quando fosse superior ao do Brasil, 

. Nos anos anteriores não há nenhuma refe- teríamos em 107 paíSes o Brasil, utilizando 
rência de dispêndios municipais. Como V. s• o índice_ de 3,3% -o Senador falou em 88-?, 
explica essa posição vergonhosa~ tão humi- mas no nosso levantamento chegamoS a 929 

lhan~e do Brasil no 889 Jugar? lugar. E; se incluirmos os gastos municipais 
com educação, isto é, comparando o índice 
do Brasil igual a 3,9% com o de 107 países, 
porém, assim mesmo, Senador, nós ficaria
mos em 789, praticamente a mesma _posição 
de 1973, no seu levantamento. Teríamos uma 
situação mais razoável, porém irreal, se com
pararmos apenas os 58 países que já informa
ram no Anuário da Unesco .de 88 os dados 
de 86, o-Brasil passaria par~. 299Jugar utilizan
do o índice de 4,8% já calculado pelo SEEC. 
Ressaltamos que, a maioria dos países do 
mundo ainda não havia informado o valor de 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES - Co-
mo· afirmei no iníçio, até_ 1985, nós respon
díamos aos questionárfõS que vinham da 
C.Inesco, via IBGE, e apenas preenchíamos os 
dados sobre receita federal e estadual, obtidos 
através dos balanços geraiS da C.Inião e dos 
Estados, porque, a nível de município, não 
eXistia uma Sistemátic~ de pesquisa. A partir 
de detectado esse problema, foi criada wna 
pesquisa especial para coletar. dados de recei
ta e despesa em educação das Prefeituras Mu~ 
nicipais, Isto foi necessário porque os dados 
do Ministério da Fazenda, a partir de 1982, 
para os Municípios com menos de 50 mil habi
tantes, que correspondem a cerca de 87% 
dos municípios brasih:~iros não permitiam o 
levantamentO da situação. Esses Municípios 
deixaram de ter a obrigação de realizar balan-

86. . 
· E firialmente levando em consideração os 

países que informaram os gastos públiCos 
com Educação ou as despesas de custeio em 
85 e/ou 86, teríamos· TO 1 países na nossa 
comparação e utilizando o índice de 4,8% de 
86, ficaríamos em 48• posição. 

. .. . 
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Portanto, as conclusões dependem da for
ma de enfoque que s_e dê à informação. A 
real seria, na Verdade, e aí tenho que concordar 
com o nobre Seruid_Qr, pegar o último dado 
informado por cada país do mundo, mesmo 
que seja apenas na despesa de custeio, se 
ela for superior ao·do Brasi1, e então, aposição 
brasileira no Anuário da Unesco seria 929 lu
gar. Alterando-se para 3,9% com a inclusão 
dos gast9s municipais, permanece o 79~ lugar 
que foi levantado. 

Bem, era isso _que tinha para apresentar. 
Desculpem o tempo, mas havia um encadea
mento do raciocínio qUe necessitava levar até 
o final. 

Muito obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE (João Calmon) - O 
nobre Senador Meira Filho gostaria de fazer 
uso da palavra? 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO-Sim. 
Quero parabenizar a Comissão pelo traba1ho 
de hoje que para n6s foi muito lmportant~. 

Agradeço muito aos Srs. expositores. Sinto
me hoje mais feliz do que nas outras reuniões 
porque, pelo menos, pelo que senti aqui, há 
interesse na educação, com o comparecimen
to dos Srs. Senadores e o debate, a conversa, 
o esclarecimento é de suma importânda. 

Estou preocupado com a Fundação Educar 
e vou dirlgirMme, nesse sentido, ao próprio Mi
nistédo da Educação. 

O SR PRESIDENTE (João Calmon)- No
bre Senador Meira Filho, antes de V. Ex' se 
retirar gostaria de salientar que a Fundação 
Educar opera, obviamente, na área dos analfa
betos. Este problema de número de analfa
betos no Brasil é multo menos grave do que 
o número de brasileiros que são funcional
mente analfabetos, que não terminam a escola 
de 19 grau. 

De acordo com alguns dados, apenas 15% 
terminam o }9 grau, 85% não o terminarri. 
SáO~ Portanto, funciona1mente analfabetos. 

Para que se tenha uma idéia mais aproxi
mada da realidade, vamos citar um País, a 
Coréia do Sul. Na Coréia do Sul 92% dos 
Jovens terminam a escola de 2~ grau; 92% I 
Aqui só 15% terminam o 19 grau, sem falar, 
obviamente, no País que a inspiração de todos 
nós que nos dedicamos à educação, que é 
o Japão. 

Recentemente, participei de um seminário_ 
promovido pelo Banco Mundial nos Estados 
Unidos, na Cidade de Anápolis, e lá um expert 
em educação, pretendeu subestimar um pou
co de Importância do percentua1 do orçamen
to para a educação. Isso não seria Importância 
maior, segundo ele. 

Eu lembrei, então, que ele apesar de ser 
um mestre _especialista em educação, talvez 
estivesse se enganado, porque o Japão, cujo 
prodigioso desenvolvimento se deve à priori
dade dada à educação, desde 1868, quandd 
era imperador Matsuhtto, da dinastia Meiji, de
cidiu destinar 50% do orçamento do Pafs para 
a educação, não 13% ou 18% ou 25%. 'rrinta 
anos depois, estava o Japão que, à épo2a de 
Matsuruto era um país feudal, derrotando a · 

Rússia czarista e, hOje; Compete Com eis ESta~ 
dos Unidos, superando-o enl numerosas 
áreas. 

A tragédia maior nossa não é nem a porcen
tagem de analfabetos. Ela se acentua mais· 
se considerarmos que agora há uma nova ca
tegoda, a que pertenço, dos que são tecnologi
camente_ analfabetos, que não sabem lidar 
com computadores. 

Estamos diante de uma tragédia nacional 
qUe, desgraçadamente, não emociona, ainda. 
o povo brasileiro, nenl ã grãnde m-aioria dá 
classe pol1tica, tanto que esta Comissão to
mOU --a de" cisão de prõcurar lnstalãr ao lado 
de cada partido um instituto de formação polí
tica. que já existe no papel, desde 1965, quan-' 
do apresentei uma emenda à Lei Orgânica 
dOs -partidOs, crlando, a 'exer'Ílplo do Que acon
tece na República Federal da Alemanha, uma 
aCademia política para fOrmação e renovação 
~ _g~~dr~_ partidários do País. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO -Senador 
João Calmon, concordo plenamente _com o 
pronunciamento de V. Ex", mas pessoalmente 
entendo que esses índices atingidos por esses 
países, eles os conseguiram porque natural
mente tiveram uma dedicação muito boa à 
alfabetização. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A 
esta altura dos acontecimentos da evolução 
tecnológica, já não basta apenas alfabetizar. 
Com o progresso vertiginoso da informática; 
não basta saber ler, escrever e contar; já náo 
bastam oito anos de escolaridade, é neces
sário um percentual muito mais elevado de 
criaturas que terminem a escola de 19 grau 
e a de 2" grau, este último, com uma ênfase 
maior ao Ensino técnico. 

Se nãO ftZermos uma mobilização nacional 
na área de educação, se não procurarmos evi
tar as distorções que acabam de ser expostas 
pelo professor Martins Rodrigues, a situação -
ficará cadã. -vez maiS-dramática' poique os da
dos exibidos hoj_e confirmam o diagnóstico 
da Onesco,- segundO o qual, "o superdimen
cionamento do EnsinO superior é um fenô~ 
meno c~racterístico dos países subdesenvol
vidos". Segundo os dados _aqui exibidos: dos 
dispêndios federais, 70% são recursos do 
MEC, e, assim mesmo, com sucessivas crises 
como as que estão atingindo as universidades 
neste momento. 

Por outro lado, dentro desse contexto, já 
falamos no problema do Ensino no Distrito 
Federal, que tanto nos preocupa. No entanto, 
os professores de 19 grau, no Distrito Federal, 
são os mais bem pagos no Brasil, enquanto 
nesse mesmo País, professoras, que também 
são seres humanos, ganham, no interior do 
Nordeste, a metade ou um terço do salário 
mínimo, e há outras que ganham vinte a trinta 
cruzados por mês. T rata·se de uma violação 
brutal dos direitos humanos e quase ninguém 
se emociona com iss_o. 

Há Um outro @do que repito pela centésima 
vez. Eu creio, é um levantamento do Jornal 
da Tarde, vespertino de O EStado de S Paulo. 
Uma professora primária, leig~, do interior do
Nordeste, ganha por mês a metade do que 

ganha, poi hora, Um operário da MeÍ'cedes 
Benz, em São Paulo. Tenho rep!sado, esses 
dados no Plenário do Senãdo, nas reuniões 
da Confederação dos Professores que hoje 
já não se chama confederação. Foi constituído 
um sindicato, que por sinal é filiado à car. 
Sempre repito os dados s_obre salários e até 
agora não ouvi uma palavra de solidariedade. 
Nesses Estados,.que não são apenas do Norte 
ou Nordeste, mas no interior do meu Estado, 
Espírito Santo, que tem a s~-renda per capita 
do Brasil, há professoras leigas, seres huma
nos n;speitáveis, que ganham miserável remu
neração por mês.-Tenho impressão de que 
esSa reunião foi extremamente proveitosa e 
espero que sejam mais auspiciosos os seus 
resultados. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO- Estou 
muito feliz com os dados que V. EXI' acaba 
de nos dar porque n~o é só o Banco Mundial 
9Ue sabe a nosso respeito. 

O SR. JOSÉ MARTINS RODRIGUES- Pa
ra terminar a minha participação, porque nos 
voltamos apenas para os aspectos de financia
mento, esclareço aos Senhores Senadores 
que temos todos os dados com relação à si
tuação educacional. 

É .importante que a Comissão registre em 
suas deliberações algo importantíssimo para 
o_ Pais. O problema, realmente, é reter o_ a1uno 
na escola e obrtgá~lo a concluir o _ciclo básico 
para que ele tenha condições efetivas de traba· 
lho posterior. _Setenta e cinco por cento das 
escolas de 1 ~ grau deste País são constituídas 
de uma sala de aula. Normalmente, com uma 
professora leiga, dando aula para P, 2', 3~ e 
4' séries juntas' nuina mesma sala de aula. 
Essa é a realidade nacional, das 220 rriD esco
las do País, 75% estão nessa situação. 

O SR. PRES!pEI'ITE (João Calmon)-Há 
outro detalhe dramático nesses municípios, 
incluo o meu Estado não quero falar só do 
Nordeste ou do Norte. Há município que não 
tem sequer uma- escola municipal. Se fosse 
necessária uma escola municipal para salvar 
um agonizante, a criatura iria morrer. No en~ 
tanto, nesse mesmo mwlicípio, sem uma es
cola municipal, há um ginásio esportivo co~ 
berto e, num caso concreto, cujo nome não 
desejo aqui revelar, nesse município não há 
uma escola municipal e há um estádio de 
futebol para a realização de jogos noturnos. 

O SR. SENADOR MEIRA FlLHO- Nobre 
Senador, isso v~m comprovar que a nossa 
política municipalista é desastrosa. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)-É 
explicável essa situação desastrosa. Se 85% 
dos brasileiros não terminam a escola de 19 

grau, os Prefeitos obviamente estão inseridos 
nesse universo. Provavelmente temos 60% de 
Prefeitos que não terminam a escola de 19 
grau. 

A preocupaçã9, e todos nós PMiamentares 
sabemos disso, é o alto percentual de pedidos 
sobre ginásio esportivo coberto e até estádio 
de futebol parqué solicitações de dinheiro para 
educação de 19 grau no município, são reras. 
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Só há uina man(;ira de encor\tJ;armos uma 
solução pa~;a este. problema. É: coligirmos os 
dados, como estamos fazendo, para aná1ise 
aqui e no exterior. E sob esse aspecto haveria 
não a critica mas um apelo a fazer ao Serviço 
de Estatística do MEC que, como vemos, tra
balha com razoável grau de eficiência apesar 
da limitação de verbas. . 

COnforme já revelei, fui_ à Onesco há \Jffi 
.mês e pouco e pedi, através da Embaixada 
do Brasil, junto à Gnesco, os dados referentes 
ao Brasil. A primeira tentativa foi remeter-me 
ao quartel-gener81, ao organismo centrcl d<~ 
Unesco, que por sinal, tem hoje, como a figura 
número 2, um eminente Professor brasileiro 
ex-Ministro da Educação, Eduardo Portel/a. 

No dia seguinte entregaram-me os dados, 
fornecidos pelo Brasil, já em relação a 1986, 
porque os dados anual_s da Onesco, ·apesar 
de ser do ano de 1988. referem-s~ a 1985. 
C:Onfe:>so a minha surpresa. Aqui estão as xe
rox das informações de 1985. Há uma folhinha 
preenchida. Despesas federais e estaduais e, 
pela primeira vez, graças aos esforços do Pro-, 
fessor José_ Martins Rodrigues, há informação 
sobre dispêndios municipais com a educação 
no Brasil, (Jnescci. E essa entidade existe des
de que ano? 

O SR. Cl.EANTiiO DE PAr'{ A LEITE-Des· 
de 1946. · 

. O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Há 
43 anos. Pela primeira vez o Brasil fornece 
informf1ÇÕes sobre despesas municipais com 
a educação .. 

DepOis vem uma segunda folhinha em que 
h~ referência aos dispêndios também com 
Gência, Tecnologia. Assistência a educandos, 
etc. E as demais folhas sãO devolvidas em 
branco pelo Brasil. 

E os oUtros pafses membros da Clnesco 
fornecem esses dados, estão aqui. Então, não 
é por má vontade', obViamente, ou por grau 
de eficiên<:!a muitó béüxo do Serviço de Esta
tística dp MEC, é que, provavelmente, ele não 
dispõe de recurso financeiro suficiente para 
coletar todas as iiiformações neceS$árias. 

Finalmente, há uma outra coisa que me 
obriga a mani~estar a minha estran~eza. Como 

é 'que um documento oficial cOmo este não 
tem nenhwna assinatura, não tem nenhuma 

. rubrica, quem fez isto? Ainda mais, há corre- · 
ções feitas_ à mão. _ 

Tenho a impressã_o de que esta é uma opor
tunidade _extremamente_ v"'-Uosa, a primeira 
que se nos oferecer de ter es_te contacto alta
mente proveitoso com o Serviço de Estatfstica 
do MEC e com Um ramo nacional da Onesco. 

Aproveito a oportunidéicfe; qUarldo é Diret:Or 
IBECÇ uffi _dos eminentes se:rvidor~s deste 
~~s, que_-ê 9_prof~~sor Qeanthô Paiva Le~te, _ 
a quem cohheço e _admiro há muitos anos, 
para lhe dirigir da maneira mais dramática 
um ape;lo. 

Já que o IBECC é- t.im ramo riadonal da 
(Jnesco aqui, no Pa,ls, esse ramo nacional da 
Onesco não poderia colaborar neste trabalho? 
Porque, de todas .:t's fóntes de informações, 
s~gundo apurei Já na própria sede da (Jnesco, 

·que deve'riam colaborar hoje, só 'h_á uma, é 
o Serviço.'de Estatistl_ca_~o ME C. O IBGE prima 
pela ausência, o CNPq nada inform~ e fica 
s6 comó fonte de informação o· SeiViço de 
EStatística do MEC. ~ .. . .. 

Como o IBECC, que já foi presidido por 
todas essas eminent,_eª'_ figuras citadas pelo 
professor_ Oeantho Paiva Leite, e que agora 
tem à sua frente essa figura admirável de se tvi
dor público que é o no$so convidado esta 
manhã, tenho a impressãó de que ele poderia 
ajudar-nos nesta batalha. Porque, como a si
tuação se encontra, o Brasil é aPontado todos 
õS anos à execração univers~. como um País 
colocado ora em odagésimo, ora em centé
simo lugar. 

Fica aqui este ~eu apelo ao professor 
Oeantho Paiva Leite que, ainda deseja fazer 
uso da palavra para algumas considerações. 

O SR. CLEAN11i<Íl PM/A f:EITE - Queria 
apenas agradecer a1 honra e o prazer de ter 
feito essa exposição aqui na Comissão de 
Eà_ucação. Haveria muito ainda que dizer so~ 
bre a situação em que nos encontramos, mas 

'piéferi que essa situação fosse revelada pelo 
próprio órgão do Ministério da Educaç~q. 

Desejo ac:;rescen~r apet1as um pequeno da
do. O fns:tltuto Brasileiro d~ Educação, Ciêncl~ 

. e Cultura, com esse nome pomposo, se com
põe de dua.s salas no antigo Palácio do Itama
raty no Rio de Janeiro, tem três oficiafs de 
chÇ~ncelaria do Jtamaraty à sua dlsposição, um 
contínuo, um Presidente e um Secretário Exe
cutivo que trabalham de graça- o Presidente 

. que vos fala e o Secretário ExecutiVo, Dr. 'Joa- · 
quim Caetano Gentil Neto, meu colega, tam-
bém aposenta~o. _,. __ 

Um ·dia foi lá um Oficial de Justiça, porque 
uma senhora movia urna ação trabalhista con
tra o IBECC. Ela foi lá tentar penhorar os bens 
do IBECC e ã -minha secretária informou que 
os bens eram impenhoráveis porque eram 
bens públicos. Então; ele perguntou: "E o Pre
sidente do lBECC, pd)r onde ele recebe?" Por_ 
lugar nenhum. "E, depois dele, quem é o mais . 
importante?" "O 8€-(!;retárto Executivo~ Dr. 
Joaquim Caetano Gentil Neto". "Por onde ele 
ganha?" "Por lugar nenhuni.". Então, o oficial 
de Justiça virou-se para um outro e disse, va
mos embora que istO aqui é uma "casa de 
loucos". 

Isto é para mostrar:que a nossa capacldade 
'de trabalhO éinuito modesta e nós, _realmente, 
somos mais_ um 6rgãp de coordenação e de· 
transmissão de informaç~s eritre os Órgãos 
próprios do Governo Federal, que são do Mi
nistério da EducaÇão, do Ministério da Cultura, 
Ministério da Ciência e TecnolOgia. Na verda
de, estamos fazendo um esforço grande, per
doem-me a falta de modéstia, de 1984 para 
cá para publicar este boletim_ e retomar as 
atividades da (Jnesco no Brasa. Mas, na me
dida em que podemos cooperar, eu, então, 
que sou um antigo professor de Escola Nor
mal quando era ainda estudarte na Faculdade 
de Direito do Recife, . procurarei, na mectida 
das minhas possibilidádes, contribuir para es
se 9rande esforço que' a Comitsão de Educa
ção do Senado está fazendo para esclarecer_ 
a gravidade do problema eduCacional no Bra
sil e a falta de informações a este re~spei;o _ 
e}(istente nos organismos internacionais. Mui~ 
to grato. 

(~) Republicada por haver saklo com omls5.!io no DCN -
~ão n, de 30-B-89. 
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LUUCJ\Çí\,u 
DESPESAS F'ÚBLICAS/HECr::ITA f:\RF?ECI-\D/\Of.\ 

1986 

lo ti I,,·, E ··-·? 
Q I___ --- J:"J 

1

----------·----··----- ... ·---1 
!." • .. \.',I,,· . ~ •' 1 ---

' .... .:~/il\l;(,,,-,, - - --~ o ' 2~:5 

,i ,.-: ,\, ..... ,, •.. 1~3:, =====-==·==-:--=-~- ~-=-=~-~ 
o !'- 25 

,fO!'lTE:MEC/SEEC 

TABEU\ VII 
Gastos públicos em educação em relação ao 
produto nacional bruto- 1986 
Brasil .......................... _______ _ 

·Áiilca 

Algéria ·-············ .. ·-·------.. ·· 6,1 
Botswana ......................... = .. ==::!"''--..--~6,0 
Egipt ................................. 5,5 (1985) 
Kenya . 6,7 (1985) 
llbyan ......................... ...:_. __ 7,5(1985) 
Mauritânia ....................... _____ 7,9 (1985) 
Swaziland .................. - ........... __ 5,8 
Tunista ........................... -····-··-- 5,1 
Togo······-·--.. ---.. ·-·-- 5,2 
Zimbabwe. 7,9 (1985) 
America, North and America, central 

Canadá ............................................ 7,4 
Co$ Rica ............................... :....... 5,2 
Cub·a. 6,3 (1985) 
Gamada. 5,6, (1985) . 
Honduras -·-----·-··-··-····-·--· 5,0 
Jamaica. 5,8 (1985) 
NiCarágua .............................. " ........ _ 6,6 
Pa_!l<!má ............................................. 5,0 

. ST Kitts And Nevis. 6,0 (1985) 
SaintLúcia ............................... : ....... 1;6 
Trinidãd aOd Tobago. 5,9 (1985) 
AmenCa, south 
Guyano. 10,1 (1985) 
Suriname ......................................... 10,4 
Venezuela .................................. ,........ 6,8 (1985) 
Asia 

Bahrain ............ ~ ................................ _ 5,0 _ 
J<>pon . 5,1 (1985) . 
.~ordan ....................................... , ........ 5,1 
Malaysia............................................ 7,8 

=;;,;;;t,;~·.::~.~.:.:::::::~.~.'.'.':::::~.::::.:·_ .. : Io~l 0985
) 

:s'irian .... : ... : .................. , .. : ........ : .. ,: .... ·o 6,6- - · 
Yemen ............................... ~ .............. :- 5,6 
EW~e ' 
~u!>tria : .. ,.. .......... : ............................... _ 6,0 · 

~~:~~ ~:::::::~:~:::::::::::::~:~:::::::::::::::: ~:i 
Czechoslovak:ia ............................... 5,2 
Denmark ............................. ,:.......... 7,7 
FiQiand ........................... :.................. 5$ . 
Germa1n Democratic ............... :...... 5,3 (~91!?2 
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Hungary ..................... N - 5, 7 NewCaledonia ..... _ ......... -.-- 13,4 (1985) O total de paises que informaram o percen
tual dos gastos públicos em relação ao PNB 
para o ano de 1986 e/ou 1985 é lO L 

lreland ......................... , ___ ...... 6,7(1985) 

~=~·:::::::::::::::::::·:::::::== .~:~ 
New Zeland ................. ----~ 5,3 
1./SSR . 
USSR ......................... ; ....................... 7,0 

Oceânia Fonte: Statistical Yearboock, 1988 
Australia ..................... --·---· 5,6 (1985) 
Guam ........................ ~ .. - 8,5(1985) 

Nota: O número de 'pãfSes- que aparecem 
no anuário é 181. 

O total de pafses com percentual dos gastos 
públicos em relação ao PNB maiores que o 
do Brasil em 1986-é 48. 

TIPO D~ E~E!NO 

i 
I 

lQ G_rtA!J 

I 
G~ADUACÃO- \ 

EDUêACÃb ESPECIAL _ 
lNSTITÚICóSS SsP=:CIAL.IZADAS 

EDL'C.~.CÃO ~?E·:IA.~ 
ENSINO R~GUL4R 

FONTE: M!::C/SG/SE?LAN/SEEC 

~_r .. -;::·:.·----:::-:::· 
...... ·~~--·. _ .... 

I 

I '- . 7"1 .;.._. ··, . ' ,· ..... 
I 

205.739 'i . .,-..., ---
-- • .J...I ; • ~;.:.:.:;> 

1 n =-1 ., _ ....... -!._ I 
853 \ 

I ~l .256 

4.587 7.954 

OBS: ~~TRiCULA INICIAL- TOTAL BRASiL: 35.~iJ,732 

-~IFG T'. 7'" ::::-; '"-- .. .;. 
~ ....... ,_, 

M.:.-~R ;C;;:_.:.~ 

I !r~IC:l.A.L 

3. S32 .737 

1 •. s.:;. 577 

lll.997 

83,985 
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··--.:=·~ i 
_.,_,l 

______.; ?,;ts I 
~_r,,' 

' I 3')0!'~ ! 80 22. :õ2 o- 8~ - ' i:·_ I : -- ' 

25 7,7 ~ . .,c -;J; 7,~ 
-- ........ ~ ti 7,5 S,O -.. 8 7 ,, ~ 

L. ....... ~~;,.n'\ 
I -~ I -~ 

88 7,4 ' .. 7 i 7/2 j 7t 

E~ :-= .. 7 
IT .:.LIA 37 ='I 7 

83 ~ .. 8 4 .. 0 4.0 

ES 6,9 6_,7 
i 

=·'~ ·~ 7,0 õ ... 7 7.,0 5,8 -~~ G/ 

-[ 88 6',8 6 .. 6 S,8 5 .. 7 

8ô 5,7 5,5 5J4 5,3 i 
' 

-~~~GL.A~::\RA 87 5~ô 5~4 5,3 3 .. 2 r. .I 
i ' 

88 5,6 3 .. 5 i :0;4 _5;3 5 .. 2 I 

8ô 7,1 6,7 i c c i. I 
URSS· . ! 87 Z,l' 6,7 ,I 6:6-j<,l ' ... ~-

I 
I 

·, . ., I . . .. I .. ... , ... .........,..__, ... :-
' s.a._ .-?c7,.: 7 ,3:. _, _, __ ._ 

' ·. 6~8"'~' ,. ·"'" ': 6 8 7,0 . '•.:· ' ,.J. ' - ·: ~ ., .·: J 

.. 
' 3;9 4;3 ' .. ;:.· :;3 :·J=-tt~'- ·'i·O.h: 85 ' '3,4 . ··-~ .. 

3;4 .3,'3: ?,9 BRASIL 87 ! ~- . 4,3 
;~;'f: ... , 

4,6: 3,3 '2,8 3,3 88 3,5. .. 
I . 
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i'"'-
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PROGRAHAS. 1 1983 1 1984 11.985 1 1986.1 1937 

E:~21 ~:c -.= lQ GRAU 

E.~iSl tW D=: 2Q GRAU 

8:s! i~O SUFSR I OR 

Ü:Slt\0 SUPLETIVO 

E:lUCACÃO Ffs !CA E D::S?OR•uS 

AssrSrtNC!A A ElJUCANDOS 

CI~IlC!A E TECNOLOGIA 

0UTI10S 

FDNTE: MEC/SG/Sé;Pi.,AN/SEEC 

.! . -- ~ i -~ -
I 
. ;:..;_..,,:_ ~- .J.:.,:J 

. ! L 6 
. l ~ ·' ..... ' . J 

j 35,2! :;:,s 
0,7 0,8 

8~7 10,;7 

14,5 

25,1 

0,1 

0,3 

15;4 

8,1 

3fL9 

30_,6 

0,2 

0,1 

Setembro de 1989 
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~!SINO DE 2Q GRAU 

=::sr::o S!J?::::?.ICR 

2t3I!W SUPLE7IVO 

EDUCACÃO ESPECIAL 

ED!.:icAcÃo F!siCA E D~s?oRTos 

P.SS !STEllC!A A EDUCAI IDOS 

CULTURA 

ÜUTP.OS 

TOTAL 

1934 

DESP::S.~ 

--.ê78 

3.384 

487 

522. 

43 

10 

46 

71 

cc: __ Tur t. 

1985 
o 
.·~ I D::.SPSH. 

' 

59 .. 7 1.3".082 55,4 45.ll!õ 

8,6 2.287 9,9 6.7:9 

9 .. 2 2.191 9,4 7.882 

0~3 201 0,9 585 

0,2 IjO _ OL2 :24 

0,8 212 729 

1~3 327 985 

542 

Setembro de 198~ 

1[,2 

n ; 
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1 .. 3 
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3,7 
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( PEhC:Eí ffU/'L.J 
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,. 
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Sete_mt>r9 de)9~\) 

Gastos Públicos em Educação 
Em Relação ao Produto 

Nacional Bruto 

1 O número de países/territóri_os qUé 
constam do Statistical Yearbook - UNES-
C0/1988 é 18i. - . 

2 Na análise foi utilizada a relação entre 
os gastos públicos com Educação -e o PNB. 

3 As tabelas a seguir relacionadas apre
sentam os países/territórios que possuem o 
percentual entre os gastos públicos com Edu
cação e o PNB maiores que o do Brasil. 

TABELAI 

Utiliza o percentual entre os g'ãStos públicos 
com educação e o PNB de 1985. -

A informação do Brasil não inclUi osgastos 
municipais (conforme anuário). 

O número de país~/territórios que pos
suem o percentual de gastos públicos em rela
ção ao PNB maiores que o do Brasil é 69. 

TABELAIT 

Utiliza o percentual entre os gastos pÚblicos 
com educação e o PNB de 1985. Para os 
países que não informaram os gastos públicos 
totais com educação mas apresentarem· as 
despesas de custeios em 1985 foi utilizado 
o percentual destas despesas em relação ao 
PNB. 

A informação do Brasil não inclui os _gastos __ 
municipais (canforrne anuárfo). -

Nesta situação o nútnero de paises/teLTit6· 
rios que possoeth o pereenfu81-de gastos pú
blicos em relação ao PNB maiores que o do 
Brasil é 74. 

TABELAJD 

Utiliza o percentual entre os gastos públicos 
com educação e o PNB de 1985. Para os 
países que não inforrnãraril. o percentUal dos 
gastos públicos totais com educação foi utili
zada a relação entre as despesas de custeios _ 
de 1985 e o PNB. 

A informação do Brasil inclui os gastos mu
nicipais. 

Nesta situação o número de países/territó
rios que possuem o percentual de gastos pú
blicos em relação ao PNB maiores que o do 
Brasil é 60. -

TABELA IV 

Utiliza o percentual entre os gastos públicos 
com educação e o PNB. Para os países/ter
ritórios que não in(ormaram os gastos públi
cos totais com educaçãO más apresentaram 
as despesas de custeios foi utilizado o percen
tual desta despesa em relação ao PNB. 

Foi utilizado o percentual entre os gastos 
públicos com Educação e o PNB do último 
ano constante no anuário a partir de 1983. 

A informação do Brasil não inclui os gastos 
municipais (conforme consta no anuário). 

O número de países/territórios que apare
sentaram o percentual de gastos públicos em 
relação ao PNB maiores que _o Brasil foi 92. 

~TABELA V 

Utiliza os mesmos parâmetros da Tabela 
N para comparação, porém o valor utilizado 

'~ para o Brasil inclui os gastos municipais, 
· =--Nesta situação o número de países/territó
rios que apresentam o percentual de gastos 

, públicos em relação ao PNB maiores que o 
Brasil é 79. 

TABELA VI 

Utiliza o-percentual entre os gastos públicos 
com educação e o_ PNB de 1986. Para os 
países-que não informaram o percentual dos 
gastos públicos totais com educação foi utili
zada a relação entre as despesas de custeios 
de 1986 e o PNB. 
- O total de países/territórios que apresentam 

esta informação é 58. 
A informação do Brasil inclui os gastos mu~ 

nicipais. 
Nesta situação o número de países/territó

rios que possuem o percentual de gastos pú· 
blicos em relação ao PNB maiores que o do 
Brasil é 29. 

TABELA VII 

Utiliza os mesmos parâmefros da Tabela 
VIl, porém utiliza valores de 1985 e 1986 para 
efeito de comparação. 

O número de países/territórios que informa
ram o percentual dos gastos públicos em rela
ção ao PNI3 para o ano de 1985 e/ou 1986 
é 101. 

O total de proses/territórios ccim percentual 
dos gastos públicos em relação ao PNB maio
res que o do Brasil é 48. 

--TABELAI 

_ GASTOS PÚBLICOS DESTINADOS À 
EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRODUTO 

NAOONAL BRUTO- 1985 

Brasil .................................... - 3.3 (I) 
Ãlrka 

Algéria .............................. ~···-----·--- 6,1 
Botswana ............................ ____ ..,. ........... -7,7 
cameroOn .................... ----------- 3.8 
Egypto ......................... --.--.................. 5,5 
Ethiopia ............................................................ 4,3 
Gabon .............. - .. .-"' .• ..........._,. _____ -4,5 
.Kenya ..................................... .- -- 6, 7 
UbyanArabJamahiriya ................................ 7,5 
Madagascar ............................. -----~·--· 3,5 
Malawi .................. ~·-~~·---- .3.3 
Mali ............................................... ------------·-· 3,5 
MauritiuS .............. _ .......... -----.. --·---·· 3,8 
Togo .......................... - .... -------·---- 5,4 
Tuhisia .... : ...... _ ....... ~: ............. ---------· 5,9 
United Republic ofTãnzania ................... _ 4,3 
Zimbabwe ....................... 4.... 7,9 

América, North and América Central 
Canada ...................... ,_ 7,0 
Costa Rica -~·_ ....................... --------"'" 4, 7 
Cuba _ .......................... --·-·---- 6,3 

Honduras ................. ______ _...... .... _ 4,6 
Jamaica .... , _________ 5,8 

Nicãragua .................. --·----: ...... _._ .... -_., 6,0 
Panamá .......................... ------------ 5,2 
Saint Kitts and Nevis ......................... ~·-- 6,6 
TiinidadandTobago ............................. :·- .5;9 
América, South 
Chile .................... ·---------------4.5 
Ecuador ....................... _ .. ________ 3,6 
Guyana ............................. ________ .........,_1 0,1 
Suriname ................... --------~ 9,1 
Venezuela ............................... ..6,8 

Ásia 

Bahrain ............ --·-------···-- ,'?,8 
Cyprus ............................... , ... _____ ..... ___ 3,8 
lndia ---......................... _______ 3,6 
lraq ............................... :.--···------·--....... 3,8 
Japan .............................................................. .-.. 5,1 
Jordan ............... , .................. ---·-··-- 7,1 
Korea, Republic of .......................................... 4,_~ 

Kuwait ........................ -----·---------- 4,6 
MaJays[a ................................................. ., .. ____ 6,6 
Otnan .................................. _ .. ______ -4,0 
Gatar ............................ -------------· 5,6 

- Saud.i Arabia ...................... ___ .. ___ ,, __ 9,2. 
Syrian Arab Republic .............................. - 6,4 
Thailand .................................................. ---• · 3,9. 
Yemen ........................ -----·-.. --........-,_ 6,9 

furope 

Austria .................... ---·-----·- 5,8 
Belgium .................................................. -- 6, I 
Bulgária .............................................................. 7,0 
CzechosJovakia ............................. _--.. .... 5,1 
Demark ........................ ------...: ................. --."- 6,4 
finland ................... , ... -~-----------· 5,8 
Germany, Federal Republic of ...... ~ ........... ~ 4,6 
Hungary .................................. .......-------- 5,4 
lceland -~ ....................... ~----------- 4,0 
Ireland -------------------------------- 6,7 ltaly ................. _,. ___________________________ ~ 4,0 

Malta .......................................... -------- 3.4 
Nor\va!y ..................................... ---------~- 6,5 
Portugal .................................................. ----- 4,6 
$pain .................................................... ~_." .... -... 3,3 
Sweden ....................... -----·----7.7 
Switzerland ................................................ -- 4,8 
Yugoslavié! ................ :-·-':"·~---------·--~-~- 3,4 

Oce~nia 

Australia ............... ~ .. -~---·-·------ 5,6 
Guan ....................................... _ .. _, ................... 8,5 
New Cal_edonia ...... _ .......... _, ......... ---- 13.4 
New zealand ................................... ---··- 4, 7 
Tanga ................................. :~---.. --···--.. ---··- 4,4 

USSR 

USSR 

(1) Não incluídos os gastos municipais. 

Fonte: Statistical Yearbook, 19"88 

7,0 

O número de países que possuem o perée"n
tual de gastos públicos em relação ao PNB 
maiores que o do Brasil é 69. 
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TABELA II 

GASTOS PÚBUCOS DESTINADOS A. 
EDUCAçAO EM RELAçAO AO PRODUTO 

NACIONAL BRUTO- 1985' . . 

~:~ ···-···············~·················-··---·······-_3~.(1) 

AlQérta ............................................................... 6,1 
Botswana .......................................................... J,7 
Cameroon .................... :: .......................... ~-.::.... .. _;3,8 
Eguypt .......................................................... :: .... 5,5 
Ethiopia ................................................ .' .... "~:.:: 4,3 
Gabon .............................................................. ~ 4,5 

Kenya ............................................................... _ 6,7 
!Jbyan Arab Jamahir1ya· ....................... -.:., .... : 7 .~ 
J\'\adagascar ............................................. "' ..... ~ 3,5 
Malawi ............................................................... 3,3 
Mali ..................................................................... 3;5 
Mauritânia ........................................... _ ..........•. ~29 
Mauritius ............................................................ , 3,8 
Sudau ............................................................... ~- 4,2 
Togo ................................................................... 5,4 
TUnfSiã: ..................... : ..................................... ._. 5,9 
Q"nited Republic ofTanza:nia ........................ 4,3 
Zimbabwe ..................................................... ~ 7,9 

Amén'ca, North and América Central 
Canada .............................................................. 7,0 
Costa Rica ......................................................... 4,7 
Cuba .................................................................. 6,3 
Grenada .......................................... p ................. _5,5 
Honduras ................. - ............... - ............. ~ 4,6 
-Jamaica ........................................................... ~-5~8 
Nicaragua .................................................... u .. , 6;0 
~namâ ...................... ~ ..................................... 5,2 
(1) Não incluídos gastos municipais. 

Saint kitts and nevis .................................. 6,6 
Trinidad and Tobago ............................... 5,9 

América, South 
Chile ......................... _ ... ________ .. 4,5 
Ecuador ....................................................... _ . 3,6 
Guyana ........................................................ 10,1 
Suriname.................................................... 9,1 
Venezuela .................................................... . 6,8 

Ásia 
Bahrain ........................................................ 3,8 
Cyprus ...................................................... '".. 3,8 
lndia ............................................................... 3,6 
lraq ................................................................ 3,6 
-Japan ........................................................... 5,1 
Jordan ................................................. ~....... 7,1 
Korea, Republ!c of ..................................... 4,8 
Kuwait .......................................................... 4,6 
Malaysia ............................................... ~······ 6,6 
Oman ...................................................... - A,O 
Qatar ........................................................... . 5,6 
SaudiArabia ............................................... 9,2 
Syrian Arab Republic ................................ - 6,4 
Thailand ....................................... ""'·---.-.-.-.• -.-... 3,9 
Yemen ................................................ ;;......... 6,9 

Europ 
Áustria ............................................................ - 5,8 
Belgiurn ................ ;...................................... 6~1 
Bulgáda ........................................................ 7,0 
CzeChoslovákia .......................................... 5,1 
Denmark ..................................................... - 6,4 

Finland ........................... :............................. 5,8 
Gerrnain Democratic ............................... 5,3 

· ,, Germany, Federal Republic of ............... 4,6 
-~ Hungary ........................................................ 5,4 

lceland ......................................................... · 4,0 
keland .......................................................... 6,7 

· ltaly ................................................................ A,O 
Malta .............................................................. -3,4 
Norw-ay ......................................................... .6,5 
PoJ?!nd_, .......... , ......... ,., ....... ,......................... 4,0 
Portugal ....................................................... 4,6 
Spain ,,,......................................................... -3,3 

Sweden........................................................ 7,7 
Switzerland ................................................. 4,8 
Yugoslavia ................................................... 3,4 

Qceânia 
Autrália ..................................... u ................... 5,6 
Guan .. : ................................ u........................ 8,5 
tfew C~ledonia_, .......... __ ., ............ ,............... 13,4 
New Zealand ............................................... 4, 7 
Tonga ................................. : ...... , ................... -4,4 

1/SSR . 
USSR ....... ,. ............... , .............. ~ ..................... 7,0 

Fonte:$tatistical Yearbook, 19BH 
O númeto de pafses que possuem o percen

tual de gastos públicos em relação ao PNB 
maiores que o do Brasil é 74. 

TABELA III .. 

GASTOs PÚBUCOS DESTINADOS A 
EDUCAçAO EM RELAçAO AO PRODUTO 
. . . NACIONAL BRUTO -·1985 

Brasil...................................................... 3,9 (1) 
Álrk:ir · - · - ---- -

Algéria .......................................................... _6,1 
Botswana .................................................... 7,7 
Egypt............................................................ 5,5 
Ethyopia ...................................................... 4,3 
Gabon -------·--·---·-.. -- 4,5 
Kenya ........................................................... 6,7 
Ubyan ArabJamahiriya ..... ~ .................. _... 7,5 

-Mã.uritânia ................................................... 7,9 
Sudan .......................................................... , 4,2 

+~~-~:~:~:~::~~::~:~:~:~:~::::~:~:~:~:~:~::::::~:~:~::~:::~:~:: ;·~ 
United Republic ofTanzania ................... · 4,3 
Zimbabwe................................................... 7,9 

América; f'/Orth and América Ceiltral 
Cancidá ........................................................ 7,0 

-Costa Rica .................................. :................ 4, 7 
Cuba ............. -............................................ 6,3 
Grenada....................................................... 5,6 
Honduras .................................................... 4,6 
Jamaica ....................................................... 5,8 
Nicarágua .................... _............................... 6,0 
Panamá ....................................................... 5,2 
Saintl'Citts and nevis _,.................. ............. _6,6 
Trin"idadand Tobago ............................... 5,9 

(1) Incluídos os gastos municipafs. 
América, South 

Chile............................................................. 4,5 
Guyana ........................ :............................... 10,1 
Suriname .................................................... 9,1 
Venezuela .................................................... 6,8 

Ásia 
Japan ........................................................... 5,1 
Jordan.......................................................... 7,1 
Korea, Republic of ..................................... 4,8 

Kuwait ............................ : ............... ___ 4,6 
_ Ma1a}'l;:iã. ..... ,., ................................... ~ ~ 6,6 
Oman ...................................... __ .__ 4,0 
Qatar .... :.,: ........... ,: ..... : .......... : .. : .. ...:.,::..-,;, 5,6 
Saudi Arabia ................... ____ 9..,2 
Syrian Arab Republic ........................ :..__ 6,4 
Yemen.: ..... .-................... _.........________ 6,9 

Európ -- --
Áustria ..... _ .............................. ___ ._t -5,8 
Belgium ........... n ........ ___ . ---·-·- 6,1 
Bulgária ............................ , ........................... :_- 7,0 
CzechosloVakia .................. ::: ............... _ 5,1 
Denamark ................................ 6,4 
Finland ................ : 5,8 
Germain Deinocrátic ........................... ~ 5,3 
Germany, Federal Republic of ............... 4,6 
Hungary .. ~ ........................ .-.-..... ----~ 5,4 
lceland ...................... _ ..................... ,__ 4,0 
[reJand ...................... ... .... ~ 6,7 
haly ............................. -·-·---.. - 4,0 
Norway ...................................... ____ 6,5 
Polond ......... ____ .... .._ ... _ .. ____ ._ .. , .. _ 4,0 
Portugal ........................................ ____ 4,6 
Sweden .................. --.--.. ---- ~.7 
Switzerland .................................. ._............... 4,8 

Oceânia 
Austrália ............................................ -_. ·-.-.· 5,6 
Guam ........ ~ .. : ........ ~-------- .. -·" 8,5 
NewCaledonia ...................... .,.,, ___ -13,4 
NewZealand ............. .,........ 4,7 
Tonga ........................................... __ 4,4 

1/SSR 
USSR ........... --.-............. _______ 7,0 

Fonte: StatistlC:aJ Yearbook, 1988 · 
O número de pafses/territórios que pos· 

suem o percentual de gastos públicos em rela
ção ao PNB maiores que o do Brasil é 60. 

GASTOS PÚBUCOS DESTINADOs À 
EDUCAçAO EM Ra.AçAO AO PRODUTO 

NACIONAL BRUTO - 1985 ------ . . 

Brasil ............................. ____ ,., .. 3.,3 (I) 
Atrica 

Algéria .................................................. __ 6,1 
Angola ........................................... ~5,2 (1984) 
Botswana ................................ ,7 

Cameron ....... : ............................ - .. ~·3,8 
Congo ..................................... c ..... o4,9 (l 984) 

~ihro~i~ .. ·:::::::::::::::::::::::::~:::::::::· .. --.. ·--~5~ 
Gaborl ....... : ... · ............................ --~4.5 
Gámbia .............................. _ .. _4,3 (1984) 
Kenya ................................. ,,,,_, ____ 6,7 
Ubyan ................................................... - .. ~7,5 
Madagascar ........................ ~ ......................... 3;5 
Mauritânia ................................................ _, 7,9 
Mauricio .......................................... - .... .........3,8 
Marrocos .......................................... 7,9 ( 1983) _ 
Rwanda .................................. , ........ 3,3 (1984) 
Togo ............................. : ............................ ~ • ...5,4 
Tunisia- .............................. M .. M_ .. ___ ,5,9 
Tanzania ............. , ..................................... --4.3 
Zâmbia ............... .....5,4 (1984) 
Zimbabwe ................................ ~.: ... ~--L9 
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América, North and América Centrar 

Barbados ....................................... 6,1 (1984) 
Canada .............................................. ~··;··::····:.7.0 

(1) Não inclui dos os gastos municipais. 
Costa Rica ·-·······---····-···---··-···-··-··-··-4, 7 
Cuba ................................................. :: .. ::.:;.: ... -6,3 
Grenada ··············-·································v······ 5,6 
Guadalupe ..•.•............................. _15,0 (1983) 
Honduras ........................................ : .............. 4,6 

Jamaica ··········-···········-································ 5,8 
Martinique ................................... 13,5 (1983) 

~!":!~u~-~:::~:::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Saint Kitts ·········-····-···································R 6,6 
TrinidadTobago .......................................... 5,9 
Estadosunidos . · · · 6,7 (1983) 
USVirgemlsland ·····'···················· 7,5 (1984) 

América, South 
Chile -···-···-··········---... ~-·--··--···--- 4,5 
Equador ........................ H ............................... 3,6 
Guyana ................................. ~ .. , .. ,.:, ... ~ ......... 1 O, 1 
Suriname ............................ : ..... : ..... : .............. 9; 1 
Venezuela .................................. , ................... 6,8 

Ásia , . 
Bahrain .......................................................... 3,8 

~!:~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::: ~:~ 
kan ······-··········································· 3,8 (1983) 
Iraque ............................................................. 3,8 
Israel --··-·---····---·-·'- 10,2 (1984) 
Japan ............................................................... 5,1 
Jordan .......................................... ; ................. 7,1 

Korea, Republic Of ························-·-··-···· 4,8 
kuwait ............... ~ ............................................ 4,6 
Malaysia ......................................................... 6,6 
Oman ............................................. H .............. 4,0 
Qatar ....................................... : •.•...•..•••...•..••..• 5,6 
Saudi Arabia ................................................. . 9,2 
Síria ................................................................. 6,4 
Thailândia ............................ : ................ : ....... 3,9 
Yemen .............. -............... ; .. ; ................. ;.,;; ... 6,9 

Europe 
Astria ............................................................. _ 5,8 
Belgium ......................................................... 6,1 
Bulgaria ......................................................... 7,0 
Czechoslovakia ............................................ 5,1 
Denmark ........................................................ 6,4 
Finland ........................................................... 5,8 
França .•.•.•.•••.•.•..•.•.•.•...•..•.•..•..•.•..•• 6,1 (1984) 
Alemanha Democrática ............................ 5,3 
AlemanhaFederal ....................................... 4,6 
Gibraltar ......................................... 6,0 (1984) 
Hungria .......................................................... 5,4 
Islandta ........................................................... 4,0 
Irlanda ............................................................ 6, 7 
Itália ......................... : ....................................... 4,0 
Luxemburgo •••......•.••.•.......•.........• 5,2 (1983) 
Malta .•••.•.•••••..•.••..•.•.•.•....•.•.•...•..•.•.•.•.•...•.......• 3,4 
Holanda •.•.•...•..•...•..............•........... 6,9 (1984) 
Noruega ......................................................... 6,5 
Polonia ........................................................... 4,0 
Portugal ......................................................... 4,6 
Suécia ........................................................... ~ 7,7 
Suíça ·····--··-·······--··········-······ .... ·-··--·-··- 4,8 
ReinoUnido ................................... 5,2 (1984) 
Iugoslávia ...................................................... 3,4 

Qcefmja 
Australia ......................................................... ;. 5,6 

--Fuji ................................................... 6,7 (1983) 
-Polinésia ...................................... :. 9,7 (1984) 

Guam ............................................................. -8,5 
Kiribati ................................ : ..... ·-··· 8,7 (1984) 
Nova Caledônia ......................................... 13,4 
Nova Zelândia _ .............................................. 4,7 
Salomão (Ilhas) .......•.......••.•.•.••.••. 5,2 (1984) 
Tanga ............... : ........................................ : .... 4,4 

USSR 
USSR ···············-·······-··-···----····-··•,·ccc··· 7,0 

Fonte: Statistical Yearbook, 1988 
Nota: O número de paíseslterrit6rios que 

possuem o percentual de gastos pú
blicos -~m relação ao PNB maiores 
que o Brasil é de 92. 

TABElA V 

· GASTOS PÚBUCOS DESTINADOS À 
EDUCAÇÃO EM RElAÇÃO AO PRODUTO 

NAC!Ot!AL BRUTO -1985 

. Brasil ---····-······-···---··-·---3.9. (I) 
Áfn'ca 

Algéria ························································-·· 6,1 
Angola ............................................ 5,2 ( 1984) 
Bo\SWlm_a ..... , .......................................... _ .. 7,7 

- Congo-........................................... 4,9 (1984) 
Egypt ........ ~ .........•.•...•.•..•...•................... : ........ 5,5 
Ethiopia ......................................................... 4,3 
Gabon ................................................. --4,5 
Gâmbia .... :······································ 4,3 (1984) 

Kenya -·-·-·~~-~"''''''-""'"'-''''"'"'"''''""""'''""""'"-. 6;7 
Ubyan .:.~ ................................. ~ ............... .-....... 7,5 
Mauritãnia ..................................................... 7,9 
Marrocos ........................................ 7,9 (1983)-
Togo .................... : ...... :~ ........ ; .... :; ..... : ...... _ .. ::. 5,4 
Tunisia .................................................... -..... 5,9 
Tahzania ................................................. , ...... 4,3 
Zâmbia ........................................... 5.4 (1984) 
Zimbabwe ...................................................... 7,9 

América, ftorth and Amén'ca Central 

Batbados ............................... : ....... 6,1 (1984) 
canada ................................ : .............. .-........... 7,0 

( 1) Não ~duídos os gastos munic!Pais. 

Costa Rica ............................................................ _ 
4,7 

Cuba ........... - .. .:-.................................. , ... , ........... .. 
6,3 

Grenada .............................................................. .. 
5,6 

Guádalupe ................... : ...... : .......................... :: ... . 
15,0 (1983) 

Honduras ............................................................ .. 
4,6 

Jamaica ...................................... ______ _ 
5,8 

Martinique .......................................................... .. 
13,5 (.1983) . -

Nicaragua ............................................ -............. .. 
6,0 

Panamá .............................................................. ~ 
5.2 

Saint Kitts ........................................ .:._~...:_ _ 
6,6 . 

TrinidadTobiitgo ....... :.~ .. ~: .............. L-:; .. ;:·.: ........ ~--
5,9 . 

EstadosUnidos ............................................. ; .... . 
6,7 (1983) . 

_ U.S. Virgem Island .......................................... .. 
7,5 (1984) 
América, South 

Chile ·················-·····--··-···---··-··-·····:-·-·~~-4,5 . 

Guyana ································----~ 
10,1 

Suriname ................................................. -.~--
~} -·-

Venezuela ......................................................... --. ... . 
6;~ 
Asia 

Israel , __ ,, ___ , ___ ,_,, ________ . 

10,2 (1984) 

Japan ··························--····-·----
5,1 
Jordan ............................................. ~ .............. ..:._. 

7,1 . .. . 
Korea, RepubUc Of .................................... ::::.~: .. 

4,8 
Kuwait ..................................... _,,,..., ___ _ 

4,6 -

Malaysia ··································---
6,6 - - . 

Oman ..................................... ::.: .............. ,;,:.......... _ 
4,0 . ~ . 

Qatar ..................................................... __ ._• _-_ 
5,6 

Saudi Arabia ................................................... ...... 
9'~ria ........ :,_,_, .... ,~ ........................ -...................... ::~ .. ~ .. _ 
6,4 

Yemen ................. ;: ................................................ .. 
6,9 
Europe 

Austria ...................................................... __ _ 
5,8 

Belgium -.............................................................. .. 
6,1 . . 

Bulgaria ...................................................... __ . 
7,0 . . . -

Czechoslovakia ............................................ , ..... "' _ 
5,1 

Denmark ............................................................ .. 
6,4 

Finland ........................................... _ . ....c.__ 
5,8 

França .................................. ~:~ ..... ""'---~ 
6,1 (198<!) . 

Alemanha Democrática ................................. .. 
--5,3 

.AiemanhaFederal ............................................ .. 
4,6 

Gibraltar ............................................................... . 
6,0 (1984) 

Hungria ............................................................... .. 
5,4 

Jslandia . 4,0 
Irlanda _____ ,, ........................... -........... . 

6;7 
___ Itália ..................................... ~ ......... ~ . .,. ............. _ 
4,0 
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Luxemburgo ··-·--··-·--·-·-··-~.:""'"" 
5,2 (1983) 

Holanda ........... -----··-·-·-... - .... - .. 
6,9 (1984) 

Noruega ·····-·-·---···-···-·--····-·-··-
6,5 

Polonia ---···~···-·-···-····-·:·-- .. -----·-
4,0 

Porturgal ······-·-···---···---··--·-··:-:· 
4,6 

Suécia ········-·--·-··-··-···-··~-·-· 
7,7 

Suiça --······---·--·---··--·~---.-
4,8 

Reino Unido -····--···-··-··-··---·-···-· 
5,2 (1984) 
Oce&Ua 

Australia ·······~····-····-··-... --···-·--· .. -
5,6 .. 

FiJJ,. ·········-····-··--··---·-·-···-··---·-··-
6,7 (191!J! 

Pohnesta ············-··--·-·-... --··----···--·· 
9,7 (1984) 

Guam ··········-····-··-···~···-·--····-:-···-:-
8.5. . 
Kiribati ---···-··-·-····-----·--·---·-··-· 

8,7 (!984) 
Nova Caledônia ··--···-··-·-·-···~--···-

13,4 
Nova Zelândia ········-··-··--···--·--·-···-

4,7 
Salomão(ühas) ............. _,_,_, __ ._ .. .. 

5,2 (1984) 

Tonga ·--···-···-·--·--···-·--···-··rr:-~~··-
4,4 
llSSR 

USSR ......... _, ____ ,_,, ____ , ..... 

"7,0 
Fonte: Statistical Yearbook. 1988 
O número de países/territórios com percen

tagem de gastos ptíbfkos em relação ao PNB 
maior do que o do Brasil é de 79. 

TABElA VI 

GASTOS PÚBUCOS EM EDUCAÇÃO 
EM RELAÇÃO AO PRODUfO 
NAOONAL BRUfO- 1986 

Brasil ······-·-·-·-·---·-· ... -·-·--·-
4,8 

África 

Algêria ········-·-··-·--··-·-··-... --·--·~ 
6,1 

Botswana .... - ............... -·-.. ·-···-·-········ 
6,0 
-~-.s:w.,:r.:il~rtd ........... ----·····-·-··---··-.. ·-
5,8 . 
., :rogo ............. _ ....... ~ .... ·-----.... ---... - ... -
5,2 

Tunisia ... - .... - ... --.... _ .... __., ______ .. ,_ 
5,1 

Amerk:a, North And Amer/ca, Central 

Canadá ....... _ ..... -_ .......... --~-·--.. ·-, 
7,4 

COsta Rica .................... - .......... _., ___ _ 
5,2 . 

Honduras ................ _, ___ , ......... - ... -·---·· 
5,0 

Nicárágua ..... :._ ... ...:_ ... _ ... _ .. _____ ... _, 
6,6 . 

Panamá ·--... - ... - ..................... ._ .. _ .. __ 
5,0 

Saint Ltícia ....... _,.:.,_ .................. _ .. _,._ 
7.l3 

' -
Amedca~ South 

Suriname ................. :...--.. --.. ~·-·--··-·-·-
10,4 

Ásia 

Bahrairi ...... ·---·--·-... - ... ...,.. .. _____ _ 
5,0 

··Jordan· : ......... ~ .... -: ......... _,_ ........... ~.-
5,1. 

·Malaysia ., __ .,._ .......... _.:. .. ..:.. .. - ... _,_ .. _~ 
7,8 

Saudi Ara91a ............. - ... --.. --........ ~ 
IO.ô-

Syrian .............. - .... -·--·-·--·--·--
6,6 

Yemen ......... -·-·---·-·-·--·-·--M . .,... .. 
5,6 
Europe 

Au.Stria .............. --.... ~ .. - ... _ .. ____ , ....... . 
6,0 

_. Belgium ....................... - ... - .... - ............ - .. _ 
5,5 

Bulgaria ........ - .... - ......... ,_ ... __.. ... _ ... _ ........ 
7,1 

-Czechoslovakia ............. - .... ·-·--·-.. ...,. ... . 
5,2 . . . 

Denmark · ..................... --... - ... - .................. _ 
7,1 

.. Finland ... _ .... - .......... - ... - ... - ... =--~--:~ .. -- __ _ 
5,9 . 

Hung_ary ........ : .. ·~-··__,. ... ~__,..., • ._.. .. __ ... . 
5,7 ... ' . . 

. Nor:NY ............... _ .. _,. __ ·-·~1..,.";'.,... 6,9 . . . 

. Sw~_den .... _ .... --···-··-·-~-:-·:~:·.--·~ 
7,6 

.Qce&nia 

. New Zeland .. ,._ .. ,_,. __ ~::..-:~ 
5,3 

llssr 

7 ~··' -~·:: .. -·---.. - .... :... •. :._:::..:.., ... :.....: 

Fonte: Statistlcal Yearbook. 1988 
/'{ota: O total de paises!territórios que infor~ 

maram o percentual dos gastos públicos em 
.relação ao PNB para o ano de 1986 é.58. 

O total de paises!terrlt6rios com percentual 
dos gastos públicos em relação ao PNB maio
res qúe o do Brasil em 1986 é 29. 

0 SR. SENADOR MEIRA FILHO - Sou 
~uito grato por fudo que tive"ê renz óportu
ni4ade de ouvir aqui hoje. 

O SR PRESIDENTE (João Calmon) -An· 
tes de encerrar a reunião; gostaria apenas de 
fazer este melancólico come_ntárlo: alguém 
Considerou o lBECC uma "casa de loucos". 
Ttnho a impressão de que, o resto do mundo, 
quem leia o anuário da Unesco ·coro a posição 
vergonhoS<ll do Brasil, tem o ímpeto de excla
mar: o Brasil parece um pais de loucos, que, 
InereCida até agora, não compreendeu a ne
-cessidade de ser dada à educação a prio--
ridade. · - . 

A situação é dramática, as distorções cada 
vez mais se agravam e se? há um~ maneira 
de tentarmos uma sõlução para esse proble
ma; a realização de diagnósticos, como esta
mos· fazendo no ·dia de hoje, publicado em 
seguida, a indispensável terapêutica. 
· · 'Sou muito grato à presença dos dirigentes 
do serviço de Estatistica do Ministério da Edu· 
_Célção, do Presidente do JBECC e do represen
tante dã. organização dos Estados· America
nos. 

Muito obrigado a todos. 
'Está encerrada a reunião. 


